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Prvotným princípom, ktorým sa riadia vzťahy vo všetkých sanghách, musí byť
vzájomná pomoc. Ako Dae Soen Sa Nim vyjadril v sľuboch svadobnej ceremónie:
„Sľubujem, že ti budem pomáhať dosahovať tvoje pravé ja.“ Vo vzťahu k ostatným
ľuďom v sanghe musíme neustále vnímať, ako naše činy ovplyvňujú druhých. Prvý
Veľký sľub hovorí o našom zámere pomôcť zachrániť všetky cítiace bytosti. Tento
sľub môže pomáhať riadiť naše vzťahy v sanghe.
Sangha musí byť oprostená od akéhokoľvek sexuálneho obťažovania. Nie znamená
nie, používajte ho vedome a počúvajte jasne. Na vzájomnom dotýkaní sa treba
dohodnúť. Ak si niekto nepraje, aby sa ho/jej dotýkali, rešpektujte jeho/jej želanie. Ak
niekto odmieta aj tie vaše najjemnejšie rady, buďte bdelí a nasledujte jeho/jej želanie.
Otvorená a úprimná komunikácia je najlepšou cestou ako sa vyhnúť neporozumeniu.
Počúvajte, akoby ste načúvali Buddhovmu hlasu, hovorte Buddhovým jazykom.
Ľudia v sanghe, ktorí zastávajú pozíciu v hierarchii – starší študenti ako aj učitelia
a mnísi – majú osobitú povinnosť byť si veľmi vedomí potenciálneho zneužívania
moci, peňazí, alkoholu, zakázaných látok a sexu. Použiť svoju pozíciu na splnenie
túžob nie je správnym vzťahom a znamená zneužitie moci.
Zodpovednosť učiteľov: Učitelia našej školy majú špeciálnu zodpovednosť brať do
úvahy pohodu študentov. Učiteľ sa vždy musí pýtať sám seba, ako môže akýkoľvek
jeho čin ovplyvniť študenta v dlhodobom horizonte. Nedávna história buddhistických
organizácií po celom svete veľmi jasne ukazuje, že sexuálne vzťahy medzi učiteľmi
a študentmi môžu viesť k veľkej bolesti a nesúladu v sanghe. Na druhej strane, mnoho
učiteľov vstúpilo do milujúceho, dlhotrvajúceho vzťahu s niekým, kto bol jeho/jej
študentom. Preto neexistuje jednoduché pravidlo, ktorým sa majú tieto vzťahy riadiť.
Sangha má právo očakávať, že naši učitelia budú konať podľa najvyšších štandardov
starostlivosti a bdelej pozornosti.
Tretí predpis hovorí: „Sľubujem, že sa zdržím nesprávneho konania zo
žiadostivosti“. Žiadostivosť možno definovať ako sebeckú činnosť, ktorá je „pre mňa“
a neberie do úvahy potreby druhých ľudí. Ak sa vzťah učiteľa/-ky so študentom/-kou
dostáva do sexuálnej roviny, dôrazne sa odporúča vykonať dva kroky:
1. Na 3 až 6 mesiacov treba prerušiť vzťah učiteľa/učiteľky a študenta/študentky.
2. Učiteľ si musí zvoliť ďalšieho učiteľa v sanghe, aby s ním prerokoval svoj vzťah
a prijímal od neho pokyny. Takto bude vzťah pod dohľadom iného učiteľa,
ktorý sa môže perspektívne starať o študenta, učiteľa, a tak o celú sanghu.
Učitelia sa musia správať podľa svojej kvalifikácie zenového učiteľa a nie ako
psychológovia, terapeuti či lekárski odborníci. Ak učiteľ absolvoval výcvik na

odborníka v niektorej z týchto oblastí, musí oddeliť profesionálne poradenstvo od
zenovej výuky.
Postup pri sťažnosti:
1. Ak sa niekto sťažuje na iného člena sanghy, je najlepšie riešiť sťažnosť za účasti
dotknutých strán.
2. Ak to nie je možné, opát miestneho zenového centra vystupuje ako
sprostredkovateľ.
3. Ak nie je možné, aby opát nestranne zastupoval študenta, sťažnosť musí ísť k
vedúcemu učiteľovi sanghy.
4. Ak sa vedúcemu učiteľovi podarí vyriešiť problém k spokojnosti dotknutých
strán, riešene sťažnosti sa skončilo.
5. Ak sa problém nevyriešil k spokojnosti dotknutých strán, sťažnosť bude
prezentovaná Rade európskych učiteľov.
6. Rada európskych učiteľov ustanoví výbor členov ako aj predsedu výboru.
Predsedom bude učiteľ.
7. Výbor sa bude skladať z predsedu a aspoň dvoch ďalších členov – rôznych
pohlaví – a aspoň jedného študenta.
8. Ak sa etická sťažnosť týka člena Skupiny učiteľov, ktorý je mníchom či
mníškou, potom bude do výboru pre posúdenie veci zahrnutý aj
mních/mníška.
9. Tento výbor si vypočuje všetky strany a pokúsi sa o zmier.
10. Ak výbor nájde riešenie sťažnosti k spokojnosti všetkých strán, potom sa
riešenie sťažnosti skončilo.
11. Ak sa riešenie nenájde, hlavný európsky učiteľ bude požiadaný, aby poskytol
riešenie.
12. Riešenie môže zahŕňať jeden či niekoľko z nasledujúcich krokov:
-

osobné ospravedlnenie sa

-

ospravedlnenie sa celej sanghe

-

ceremóniu ľútosti

-

pokarhanie

-

v najvážnejších situáciách požiadanie o odchod zo sanghy.

Predpokladá sa, že tá strana, ktorá konala nesprávne, pochopí svoju chybu
a ospravedlní sa.
V sanghe ľudských bytostí je nemožné, aby sa nevyskytlo nedorozumenie či
nesprávne konanie. Všetci sme na Buddhovej ceste a riadime sa dharmou kvôli
správnemu smeru. Aj v Buddhových časoch bolo potrebné čeliť zložitým situáciám,
ktoré vznikali. Všetci si musíme byť vedomí dôsledkov svojich činov. Žiadostivosť,
hnev a zaslepenosť môžu sanghu zničiť. Buďte pozorní: milujte mladších a rešpektujte
starších. S múdrosťou a súcitom sangha nájde svoju cestu.
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