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Polityka Etyczna
Szkoła Zen Kwan Um zachęca do etycznych zachowań, które tworzą bezpieczne, godne
zaufania środowisko dla duchowego rozwoju. Ten dokument opisuje rekomendowane
zachowania oraz proces rozwiązywania problemów etycznych.
Niektóre z rekomendowanych zachowań wyrastają naturalnie z pięciu wskazań. Inne
pochodzą z kilkudziesięciu lat doświadczenia duchowych wspólnot. Zachęcamy wszystkich,
którzy praktykują w Szkole Zen Kwan Um, zarówno uczniów, jak i nauczycieli1 do podążania
za tymi wskazówkami:
1. Mów i działaj z rozwagą. Traktuj innych z szacunkiem. Unikaj plotek i obmawiania
innych. Dbaj o uczciwość i przejrzystość we wszystkich swoich interakcjach. Unikaj
niewłaściwych zachowań seksualnych.
2. Traktuj wszystkich sprawiedliwie. Porzuć lubię i nie lubię.
3. Postępuj odpowiedzialnie i zachowuj jawność w kwestiach finansowych.
4. Zachowuj wstrzemięźliwość w spożywaniu alkoholu i innych używek. Uszanuj
abstynencję innych.
5. Szanuj planetę i sieć życia, od której zależą wszystkie istoty.
Jeśli cała Sangha podąża za tymi wskazówkami, pojawiają się i kierują nami mądrość i
współczucie. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do złamania zasad
etycznego postępowania i wynikającej z niego zażalenia etycznego.
Etyczna odpowiedzialność nauczycieli
Nauczyciele (Mistrzowie Zen oraz Ji Do Poep Sa Nim – owie) są szczególnie zobowiązani, by
zawsze działać w najlepszym interesie sanghi i robiąc to stanowi wzór i współczucia.
Jednocześnie, sangha może okazać swoje współczucie i mądrość nauczycielom, uznając w
nich istoty ludzkie, które także popełniają błędy.
Tytuł Mistrza Zen i Ji Do Poep Sa niesie w sobie zarazem autorytet i odpowiedzialność.
Nauczyciele nie powinni nadużywać zaufania i władzy, które daje im ich pozycja. W
szczególności nauczyciele nie powinni wykorzystywać intymności i wrażliwości, która rodzi
się w ich relacjach z uczniami. Podobnie, nauczyciele nigdy nie mogą używać dla osobistych
korzyści zasobów Ośrodka Zen lub Szkoły Zen Kwan Um.
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Sformułowania „nauczyciel” i „uczeń” w niniejszym dokumencie należy traktować równocześnie jako
„nauczycielka” i „uczennica”.

Niektórzy nauczyciele lub uczniowie mogą pracować jako terapeuci, stolarze, wynajmować
mieszkania, być prawnikami, lekarzami bądź trudnić się jakimś innym zawodem, z którym
wiąże się relacja z klientem. Kiedy nauczyciel i uczeń współpracują ze sobą na stopie
profesjonalnej, stwarza to podwójną relację. Nauczyciele powinni być bardzo ostrożni
wchodząc w takie relacje, ponieważ mogą one wejść w konflikt z treningiem zen ucznia.
W sytuacjach, gdy starszy nauczyciel dharmy, opat lub inny starszy praktykujący podejmuje
kierowniczą rolę w sandze, akceptuje tę samą odpowiedzialność etyczną co Mistrz Zen lub Ji
Do Poep Sa.
Nauczyciele i związki intymne
Historia buddyzmu w ostatnim czasie pokazuje, że seksualne związki intymne między
nauczycielem a uczniem mogą prowadzić do wielkiego cierpienia dla poszczególnych osób
oraz do poważnego rozdźwięku w sandze. Z tego powodu Szkoła Zen Kwan Um nie zachęca
do intymnych relacji nauczyciel – uczeń.
Jednakże niektórym nauczycielom i uczniom udało się stworzyć pełne miłości, długofalowe
związki. Zatem żadna prosta zasada nie może regulować wszystkich takich relacji. Sangha ma
prawo oczekiwać, by nauczyciele wchodzący w takie związki działali zgodnie z najwyższymi
standardami troski, uważności oraz przejrzystości. Jeżeli nauczyciel i uczeń pragną rozpocząć
relację intymną o seksualnym charakterze, wymagane są trzy kroki:
1. Para powinna zawiesić relację nauczyciel/nauczycielka – uczeń/uczennica na
minimum sześć miesięcy przy najwcześniejszej oznace wzajemnego przyciągania i nim
nastąpi jakikolwiek seksualny kontakt. Nim wkroczą ponownie w relację nauczyciel –
uczeń, powinni porozmawiać o swoim związku z regionalnym Głównym
Mistrzem/Mistrzynią Zen.
2. Przy najwcześniejszej oznace wzajemnego przyciągania i nim nastąpi jakikolwiek
seksualny kontakt, nauczyciel powinien porozmawiać o swoim związku z innym
nauczycielem i wysłuchać jego opinii i wskazówek. W ten sposób drugi nauczyciel
może przyjrzeć się tej relacji z perspektywy troski o ucznia, nauczyciela i całą sanghę.
3. Regionalny Główny Mistrz / Mistrzyni Zen powinna być poinformowana o związku w
najwcześniejszym możliwym terminie.
W przypadku kiedy nauczyciel chce rozpocząć związek z członkiem sanghi, z którym nie był
uprzednio w relacji nauczyciel – uczeń, powinien wówczas wykonać krok 2 i 3.
Procedura składania zażaleń
1. Jeśli uważasz, że członek sanghi złamał wskazówki etyczne Szkoły Zen Kwan Um,
najpierw porusz tę kwestię bezpośrednio z osobą/osobami, której to dotyczy. Jeśli
jest to potrzebne i za zgodą obydwu stron, inna osoba może podjąć się mediacji w
tym sporze.

2. Jeśli nie powiedzie się rozwiązanie problemu poprzez bezpośrednią dyskusję lub
mediację, możesz skierować swoją skargę do nauczyciela prowadzącego twojego
ośrodka, który podejmie próbę mediacji lub rozpatrzenia zażalenia. Jednakże, jeśli to
nauczyciel prowadzący jest stroną, której dotyczy skarga, bądź jeśli którakolwiek ze
stron jest nieusatysfakcjonowana zaproponowanym przez nauczyciela prowadzącego
rozwiązaniem, wtedy skarga powinna trafić bezpośrednio do regionalnej grupy
nauczycieli, jak opisano w kroku 3.
3. Jeśli którakolwiek ze stron jest nieusatysfakcjonowana decyzją proponowaną przez
nauczyciela prowadzącego, strona ta może poprosić regionalną grupę nauczycieli, by
rozpatrzyła zażalenie. W większości spraw, regionalna grupa nauczycieli prześle
skargę do już istniejącej stałej bądź specjalnie utworzonej komisji etycznej. Komisja ta
może podjąć się mediacji w sprawie skargi lub może zaproponować rozwiązanie.
Możliwe rozwiązania mogą polegać na (choć nie są ograniczone do) oddaleniu skargi,
przeprosinach, upomnieniu, zawieszeniu bądź wydaleniu. Regionalna grupa
nauczycieli może zatwierdzić rozwiązanie zaproponowane przez komisję lub odesłać
sprawę do głębszego przebadania.
4. Jeśli którakolwiek ze stron pozostaje nieusatysfakcjonowana decyzją regionalnej
grupy nauczycieli, może wnieść odwołanie do Mistrza/Mistrzyni Zen Szkoły. Po
rozpatrzeniu, Mistrz/Mistrzyni Zen Szkoły może zatwierdzić decyzję regionalnej grupy
nauczycieli lub poprosić o ponowne rozpatrzenie. Po ponownym rozpatrzeniu, jeśli
takie nastąpi, decyzja regionalnej grupy nauczycieli będzie ostateczna.
Członkostwo w komisji etycznej (zarówno w stałej jak i specjalnej) może różnić się w
zależności od regionu i warunków, zależnie od uznania regionalnych grup nauczycieli.
Ogólnie, zarówno nauczyciele jak i uczniowie powinni być w niej reprezentowani i powinna
ona zachowywać zasadę równowagi płci. Jeśli skarga dotyczy mnicha lub mniszki,
przynajmniej jeden lub jedna sunim powinni wejść w skład komisji. Strony zażalenia nie
mogą wchodzić w skład komisji ani brać udziału w podejmowaniu decyzji wiodących do
rozstrzygnięcia konfliktu przez regionalną grupę nauczycieli.

