
Recensies en leesfragment boek

Hand in Hand met Boeddha
Inzicht in de grondgedachten

van het boeddhisme in het dagelijkse leven

Recensie Marcel Messing,
antropoloog-filosoof, auteur

Zij die de leringen van de Boeddha
bestuderen, overwegen en
toepassen, zullen merken dat zijn
leer uitmuntend is in het begin, in
het midden en aan het einde. Van
groot belang is het dat zijn leringen
op een juiste wijze worden
weergegeven, zodat ze ten volle in de
geest opgenomen kunnen worden.
Zaden ontkiemen alleen maar als ze
kiemkrachtig zijn en als de aarde
waarin ze vallen goed is voorbereid.
Op treffende wijze heeft Dorien Quik
de essentie van de dharma weten
samen te vatten in haar boek. Ze
reikt hiermee een sleutel aan die het
hart kan openen voor een leer van

bevrijding die tot in onze tijd haar geldigheid heeft behouden. Een waardevolle
bijdrage tot de verspreiding van de dharma. Een boek waarvan ik hoop dat het
velen mag raken. In hart en geest!
Marcel Messing, antropoloog-filosoof, auteur

NBD|Biblion recensie, Drs. C.J.G. v.d. Burg

Dit deel behandelt onder meer de teksten van de Prajnaparamita ('de
perfectie van wijsheid'), die de kern van de leringen van de Boeddha vormt.
Aan de orde komen o.a leegte, het Hartsoetra. Verder: de Boeddha van het
mededogen, het achtvoudige pad, het lijden als voertuig, het verschil met
medelijden; het transformerend vermogen van de geest, de mandala's van de
vijf Boeddha's van wijsheid. De schrijfster, die een aantal boeddhisische
studies volgde, alsook de westerse filosofie bestudeerde, verbindt de wijsheid
uit Theravada-, Mahayana- en Vajrayana-boeddhisme met westerse wijzen
van denken om zodoende de lezer tot verdere geestelijke ontwikkeling te
brengen. De termen-index is wat selectief (twee pagina's); begrippen als bv.
'mededogen' en 'waarheden' worden node gemist. Daarentegen vormen de
uitgebreide woordenlijst, literatuurlijst, en notenapparaat een waardevolle
aanvulling. De herziening van de oorspronkelijke uitgave (nu in twee
afzonderlijke delen*) was een gelukkige gedachte.


