Diversiteitsbeleid
Culturele diversiteit
Dhamma Padhana, het Europese centrum voor lange cursussen, verwelkomt eenieder op
haar cursussen. Ondanks onze verschillende achtergronden en unieke levensloop zijn we als
deelnemers aan een Vipassana-cursus verenigd door een gemeenschappelijke zaak, een
gemeenschappelijk doel— het mysterie van het menselijk lijden ontsluieren.

Niet-sektarisch programma
Hoewel dit de leer van Gotama de Boeddha is, wordt het gepresenteerd in een niet-sektarisch
formaat. De Boeddha was niet geïnteresseerd in het bekeren van mensen, hij ontdekte het
pad dat leidt naar het einde van alle lijden, en zijn enige interesse was dit pad met anderen te
delen. Hetzelfde geldt heden ten dage. De oorzaak van het lijden ligt in elk van ons, en we
hoeven slechts naar binnen te kijken om de oplossing ervoor te vinden. Dit werkt voor
iedereen, onafhankelijk van afkomst of traditie. En dat is wat hier wordt onderwezen.

Talen
Op elke cursus zijn er talrijke studenten wiens moedertaal niet het Engels is. Het
cursusmateriaal is beschikbaar in 21 talen en de meeste cursussen zijn tweetalig. Als het
Engels niet uw moedertaal is, doen we ons best u van het juiste materiaal te voorzien om het
onderricht volledig over te brengen.

Genderdiversiteit
Deelnemers van elke seksuele geaardheid en genderidentiteit zijn welkom op onze
cursussen. De campussen van alle meditatiecentra in deze traditie hebben aparte zones voor
mannen en vrouwen. Dit betreft de accommodatie, wandelgebieden, eetzalen en de
meditatiezaal. Deze structuur is ontworpen om mogelijke spanningen als gevolg van het bij
elkaar zijn van mannen en vrouwen te verminderen.
We erkennen dat dit niet voor iedereen werkt en dat leden van de LGBTQ gemeenschap
(lesbisch, gay, biseksueel, transgender, queer) zich misschien niet op hun gemak voelen aan
beide kanten van de campus, of wanneer men zich moet identificeren als man of vrouw.
Indien het volgen van een opdeling tussen mannen en vrouwen voor u problematisch is, laat
ons dat dan weten in de sectie van het inschrijvingsformulier waar u gevraagd wordt of u nog
iets wilt toevoegen aan de gegeven informatie. We zullen u dan contacteren en samen
proberen een werkbare oplossing te vinden.
Uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en is enkel beschikbaar voor de
leraar van de cursus en voor het regelen van accommodatie.

Fysieke gezondheidsnoden
Een Vipassana-cursus is een serieuze en veeleisende onderneming, en deelnemers dienen in
een goede mentale en fysieke gezondheid te verkeren.
Sommige kandidaat-deelnemers hebben misschien speciale noden vanwege een
gezondheidsprobleem, een fysieke beperking, een medisch voorgeschreven dieet of een
zwangerschap. We aanvaarden de meeste mensen met dergelijke speciale vereisten, maar
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dienen hiervoor ruim op voorhand de aard en omvang van de noden te kennen. Indien u
enige speciale gezondheidsnoden heeft, beschrijf deze dan in de sectie van het
inschrijvingsformulier waar u gevraagd wordt of u nog iets wilt toevoegen aan de gegeven
informatie. Dit stelt ons in staat om uw fysieke noden op voorhand met u te bespreken.
We kunnen een rugsteun of een stoel voorzien voor wie dit nodig heeft voor de meditatie.

Vetrouwelijkheid
Uw persoonlijke informatie is enkel op vertrouwelijke basis beschikbaar voor de leraar van
de cursus en voor het regelen van accommodatie.
Het centrum verbindt zich ertoe om de privacy van alle kandidaat-deelnemers en
cursusdeelnemers te beschermen. Alle persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld
om de privacy van de studenten te waarborgen, overeenkomstig ons privacy beleid.
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