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Zasady Postępowania wobec Różnorodności 
 
 

Różnorodnośd Kulturowa 
Europejski Ośrodek Długich Kursów Dhamma Padhana wita wszystkich uczestników kursów. 
Mimo że wywodzimy się z różnych środowisk i kroczymy w życiu własnymi ścieżkami, kiedy 
bierzemy udział w kursie Vipassany, jednoczy nas wspólna motywacja i wspólny cel – 
rozwiązanie tajemnicy ludzkiego cierpienia.      
 

Bezwyznaniowy Program   
Choć mamy do czynienia z naukami Gotamy Buddy, są one przedstawione w formie 
niezwiązanej z żadną religią. Buddzie nie chodziło o nawracanie ludzi. Odnalazł on Ścieżkę 
prowadzącą do ustania cierpienia i chciał jedynie podzielić się swym odkryciem z innymi. Tak 
samo dzieje się dziś. Przyczyna cierpienia leży w nas samych i wszystko, co trzeba zrobić, to 
spojrzeć w głąb siebie, by znaleźć rozwiązanie. Działa ono w odniesieniu do każdego 
człowieka, niezależnie od jego pochodzenia czy tradycji. To właśnie jest tu przedmiotem 
nauczania. 
 

Języki 
Na każdym kursie mamy wielu uczniów, których językiem ojczystym nie jest angielski. 
Materiały kursowe są dostępne w 21 językach, a większość kursów jest dwujęzyczna. Jeśli 
angielski nie jest twym językiem ojczystym, dokładamy wszelkich starań, by dostarczyć ci 
potrzebnych materiałów w pełni przekazujących treść tego, co jest tutaj nauczane. 
 

Różnorodnośd Tożsamości Płciowej 
Na kursach mile widziane są osoby wszystkich orientacji i tożsamości płciowych. We 
wszystkich ośrodkach medytacyjnych tej tradycji kampusy są podzielone na stronę męską i 
żeńską. Dotyczy to kwater prywatnych, terenów spacerowych, jadalni oraz sali medytacyjnej. 
Celem takiego zaprojektowania całej struktury jest zmniejszenie wszelkich napięć, które 
mogą wynikać ze współobecności osób obojga płci. 
Zdajemy sobie sprawę, że to nie sprawdza się w każdym przypadku, że czasem członkowie 
społeczności LGBTQ po obu stronach kampusu mogą nie czuć się komfortowo i że 
dyskomfort może też wynikać z konieczności zadeklarowania się jako mężczyzna lub kobieta. 
Jeśli dopasowanie się do binarnej zasady rozdzielenia płci stanowi dla ciebie problem, 
prosimy o powiadomienie nas o tym w sekcji formularza zgłoszeniowego, w której pytamy: 
„Czy jest coś, co chciałbyś/chciałabyś dodać do powyższych informacji?”. Skontaktujemy się z 
tobą i spróbujemy wspólnie ustalić odpowiednie dla ciebie rozwiązanie. Twoje prywatne 
informacje będą przekazane poufnie tylko nauczycielowi kursu i zostaną wykorzystane 
jedynie w celu odpowiedniej organizacji zakwaterowania. 
 

Potrzeby Zdrowotne 
Kurs Vipassany jest przedsięwzięciem wymagającym wielkiej dyscypliny, więc uczestnicy 
powinni być w dobrym stanie zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. 
Niektórzy kandydaci mogą mieć specjalne wymagania związane z ich zdrowiem, 
ograniczeniami fizycznymi, ciążą czy też restrykcyjną dietą motywowaną względami 
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medycznymi. Jesteśmy gotowi przyjąć większość osób o specjalnych potrzebach, lecz musimy 
ze znacznym wyprzedzeniem wiedzieć o skali tych wymagań. Jeśli masz specjalne potrzeby, 
prosimy, aby opisać je w sekcji formularza zgłoszeniowego „Czy jest coś, co 
chciałbyś/chciałabyś dodać do powyższych informacji?”. 
Tym, którzy tego potrzebują, możemy dostarczyć oparcie dla pleców lub krzesło do 
medytacji. 

 

Poufnośd 
Twoje prywatne informacje będą przekazane poufnie jedynie nauczycielowi kursu i zostaną 
wykorzystane tylko w celu odpowiedniej organizacji zakwaterowania. 
Ośrodek dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prywatności wszystkich 
kandydatów i uczestników kursów. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane z dbałością o 
to, aby powierzone nam przez uczniów poufne informacje były traktowane zgodnie z 
naszymi Zasadami Ochrony Danych. 
 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


