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In het tweede deel van Hand in hand met Boeddha
beschrijft Dorien Quik vanuit de boeddhistische filosofie de
werking van de geest. Toegespitst op het ontstaan van de
persoonlijkheid worden het levenswiel en het Tibetaanse
Dodenboek uitgediept. Hierdoor ontstaat herkenning van
onze reacties ten aanzien van het leven en de daarbij
behorende veranderingen zoals een ziekte, een ontslag en
zelfs het sterven. Het concept van zelfloosheid is onder alle
omstandigheden de sleutel tot inzicht.
Over het eerste boek Hand in hand met Boeddha schrijft
Marcel Messing, antropoloog-filosoof en auteur:
“Op treffende wijze heeft Dorien Quik de essentie van de
dharma weten samen te vatten. Ze reikt hiermee een
sleutel aan die het hart kan openen voor een leer van
bevrijding. Een boek waarvan ik hoop dat het velen mag
raken. In hart en geest!”
De opbrengsten van dit boek worden geschonken aan
Stichting Bodhisattva, in 2004 opgericht door Dorien Quik
en Peter Schuh. Deze Stichting zet zich in voor kansarme

kinderen in Cambodja en Oost-Tibet.
Achttien jaar geleden, na haar doctoraal studie biologie, raakte Dorien Quik geïnteresseerd in het
boeddhisme. Daarbij werd zij vooral aangetrokken door het denken en het mediteren. Naast een aantal
boeddhistische studies volgde zij eveneens een studie westerse filosofie.
De Stichting Bodhisattva heeft tot ideëel doel het boeddhisme als levensfilosofie onder de aandacht te
brengen en biedt gelegenheid tot het volgen van filosofie- en meditatie- lessen, cursussen, lezingen en
themadagen.
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Hand in hand met Boeddha, in leven en in sterven (e-book
voor iPad)
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