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Workshop
‘Inleiding boeddhisme’

– Wat is de leer van Boeddha?
– Is boeddhisme een religie?

– Moet je ‘boeddhist’ worden?
– Wat is boeddhisme méér, of anders, 

dan mindfulness en meditatie?
– Hoe heeft boeddhisme zich ontwik-

keld na het leven van de Boeddha?
– Wat kan boeddhisme nú voor je 

betekenen?
Voor wie is de workshop bedoeld?
De workshop is voor ieder die meer wil 
weten en ervaren over boeddhisme. Voor wie 
nieuws gierig is en open staat voor wat boed-
dhisme mogelijk te bieden heeft. En voor wie 
in een notendop een overzicht wil krijgen over 
de leer, de ontwikkeling en de trainingen.
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Workshop ‘Inleiding boeddhisme’

Wat is de leer van Boeddha?
Is boeddhisme een religie? Moet je ‘boeddhist’ 

worden?
Wat is het meer of anders dan mindfulness en 

meditatie?
Hoe heeft boeddhisme zich ontwikkeld na 
Boeddha? In het oosten en in het westen?

Wat kan het nu voor je betekenen?

Dit zijn vragen die aan de orde komen in 
deze inleidende workshop over boeddhisme. 
De workshop biedt je ook een overzicht van 
boeddhisme aan de hand van presentaties, 
teksten, afbeeldingen van tangka’s, diverse 
oefeningen en uitwisseling. Over wat 
boeddhisme wel en niet is en voor je kan 
betekenen. 

We willen allemaal graag gelukkig zijn. 
Meestal laten we dat afhangen van de dingen 
buiten ons. Maar die werken niet altijd mee, 
of het valt tegen, of het geluk of plezier houdt 
ook weer op. We voelen ons dan teleurgesteld, 
bezorgd, ontevreden, of gefrustreerd en 
angstig. Steeds weer.

Boeddha zag dit, in zijn tijd, ook om zich heen 
gebeuren: hij besefte dat iedereen lijdt. Hij 
vroeg zich af wat hier de oorzaak van zou zijn 
en onderzocht dit intensief zijn eigen ervaring. 
Op basis van dit onderzoek realiseerde hij dat 
lijden gestopt kan worden – dat er een weg 
bestaat die leidt naar het einde van lijden en 
frustratie. Hij presenteerde zijn realisatie en 
inzichten als de ‘Vier Edele Waarheden’.
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In deze workshop staat de praktijk centraal.
We onderzoeken hoe je de ‘Vier Edele Waar-
heden’ kunt herkennen, nu, in je eigen leven. 
Wat bete kent ‘onwetendheid’? Onwetend 
waarvan? Hoe herkennen we klesha (‘emotion-
aliteit’) en karma (‘patronen’) – en hoe gaan 
we ermee om? Bij elk van de vier ‘waarheden’ 
werken we met oefeningen, contemplaties, 
meditatie en Kum Nye yoga. Ook is er ruimte 
voor uitwisseling en discussie.

Ochtend
10.00 – 12.30 uur, theepauze halverwege 

• Korte introductie over Boeddha
• De basisleer van Boeddha, de ‘Vier Edele 

Waarheden’: 
– de waarheid van lijden en frustratie 
– de waarheid van de oorzaak van lijden 
    en frustratie: ‘onwetendheid, klesha en 
    karma’ 
– de waarheid van het stoppen van lijden 
– de waarheid van de weg die leidt naar  
   het stoppen van lijden en frustratie: het 
   ‘achtvoudige pad’ en de trainingen

“O monks, by fixing his mind on the source of suffering, on teachings never heard before, he produced 
wisdom, produced realization, great knowledge, prudence, and understanding. And light came forth.

– Lalitavistara Soetra

Lunch: 12.30 – 13.30

Middag
13.30 – 16.30, theepauze halverwege 

• Vervolg van de ‘Vier Edele Waarheden’: de 
vierde edele waarheid

• De ontwikkeling en verspreiding van 
boeddhisme na Boeddha: 
– de twee hoofdstromingen in Azië 
– een visuele presentatie van Boeddha 
    in de kunst 
– enkele bijzondere, grote leraren na 
    Boeddha en de inspirerende verhalen 
    daarover 
– boeddhisme nu en in het westen: is het 
    een religie? geschikt voor westerlingen? 
    (wat) meer dan mindfulness? rol van 
    meditatie? soorten trainingen?

• Afsluiting
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