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De legende van boeddha 
 

 

(klik op de afbeelding voor een directe link) 

In mijn ontwikkeling als fysiotherapeut op het gebied van aanhoudende pijnklachten ben ik in 

toenemende mate geïnteresseerd geraakt in het Boeddhisme. Ik lees niet alleen over het 

boeddhisme maar verdiep me ook in andere levenskunsten. Wat me met name aanspreekt 

zijn de vele overeenkomsten tussen verschillende stromingen, wanneer het “religieuze 

sausje” er af is. Je zult me niet snel in een oranje jurk met een kaal koppie door het dorp zien 

lopen maar ik lees er graag over, volg cursussen en mediteer bijna dagelijks. Het helpt mij 

persoonlijk om mijn eigen uitdagingen vanuit een positieve balans aan te kunnen gaan en 

merk dat ik hier ook in mijn werk als zorgprofessional mijn voordeel mee doe.  

Uit het boeddhisme voortgekomen toepassingen als “mindfulness” en “yoga” zijn algemeen 

geaccepteerd en in toenemende mate populair. Deze toepassingen worden ook 

wetenschappelijk onderzocht  en op deze wijze in verband gebracht met een toename van 

algemeen welbevinden. 

Maar… 

- Zijn we ons er van  bewust dat deze toepassingen voortkomen uit het boeddhisme? 

- Zijn we ons bewust van andere waardevolle inzichten uit het boeddhisme? 

- Kennen we het verhaal van de Boeddha? 

- Zijn de wijsheden uit de leer van de Boeddha, ontstaan 2.500 jaar geleden, ook nu nog 

van toepassing? 

Het is mijn interpretatie dat het boeddhisme in het “westen” gebukt gaat onder een religieus, 

mystiek en zweverig dogma. Het is mijn overtuiging dat het boeddhisme in de zuiverste vorm 

juist een hele concrete levenskunst is, welke op een positieve manier bij kan dragen aan de 

balans van ieder individu als ook aan de balans binnen de samenleving, op aarde, in het 

universum… 

Dit is voor mij de reden geweest om een Nederlandse ondertiteling te schrijven voor “the 

legend of Buddha”; een animatiefilm welke op een laagdrempelige manier het verhaal van het 

https://www.youtube.com/watch?v=9Dja_hPoWy8&t=4395s
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leven van de Boeddha vertelt en de daaruit voortvloeiende inzichten. Het is een 

monnikenwerk geweest maar het was de moeite waard.  

Uiteindelijk gaat het om het daadwerkelijk toepassen van deze inzichten.  

Met de juiste zienswijze; vrij van oordeel, vrij van gehechtheid, vrij van angst. Vanuit  

nieuwsgierigheid, vanuit mildheid,  vanuit het MIDDENPAD. 

Ik ben heel benieuwd naar eventuele reacties. Laat me weten wat je er van vindt; wat is voor 

jou de belangrijkste boodschap? Vind je het prettig om te kijken, vind je het helemaal niks of 

levert het wellicht weerstand op?  

 


