
GASTVRIJHEID IN HET 
BOEDDHISME / IYENGAR YOGA



onderwijs trainingen gesprekken



• terugblik:
gastvrijheid (als
gevoel / houding)

• Oosterse filosofie

• het boeddhisme: oefenen 
in gastvrijheid

--------------

• Iyengar yoga en 
gastvrijheid



TERUGBLIK



ethiek:
mij verantwoordelijk voelen voor de 
ander, plaatsvervanging, luisteren naar 
het gelaat van de Ander, ontvangen van 
de Ander, ofwel: gastvrijheid

in zoverre ethisch handelen raakt aan de 
ethos, dat wil zeggen aan de woning de 
plek waar je thuis bent, je vertrouwde 
verblijfplaats en hoe je er leeft, hoe je je 
er verhoudt tot jezelf en anderen, 
anderen als vertrouwden of vreemde-
lingen, ís ethiek gastvrijheid

ubuntu
het wezen van het mens-zijn: mijn 
menselijkheid is onlosmakelijk ver-
bonden met die van jou
‘yo, u nobuntu’: ‘hé, zij heeft ubuntu’, 
d.w.z. zij is genereus, gastvrij, vriende-
lijk, zorgzaam en meelevend 



GASTVRIJHEID

• een houding naar anderen

• hoe je je verhoudt tot anderen

• het gevoel / besef van ver-
bondenheid met anderen

• een gevoel van verantwoorde-
lijkheid (ook) voor anderen

• compassie - empathie - attitude



• door te oefenen, i.e. het religieuze, 
spirituele of meditatieve pad te 
volgen, kom je in het leven te staan 
met aandacht voor de armen, zwak-
ken en vreemdelingen

• de oefenpraktijk van ‘kundalini
yoga’ (een combinatie van lichaams-
oefeningen, ademtechnieken en 
creatieve meditaties) zorgt door het 
losmaken van kundalini-energie 
voor mentale en fysische gezond-
heid, welzijn en geluk

• door stil te zitten / staan (te ‘dob-
beren’) ben je in staat in het ‘open 
midden’ te staan zodat je (het ‘ik’ 
losgelaten) onbaatzuchtig, mede-
dogend en gastvrij kunt zijn



GASTVRIJHEID

• een houding naar anderen

• hoe je je verhoudt tot anderen

• het gevoel / besef van ver-
bondenheid met anderen

• een gevoel van verantwoorde-
lijkheid (ook) voor anderen

• compassie - empathie – attitude

• we kunnen door oefeningen ons 
dit gevoel / deze houding eigen 
maken 



OOSTERSE FILOSOFIE



OOSTERSE FILOSOFIE

• een vorm van levenskunst

• een meditatieve praktijk

• een onderzoeks- en oefen-
praktijk

• een manier van zijns-
verstaan, die een zijnsbesef 
en een bijbehorende 
zijnshouding als ‘effect’ 
heeft



OOSTERSE FILOSOFIE

zijnsverstaan – zijnsbesef / zijnshouding

| | |

zitten/staan    ‘standpunt’   in het leven 
staan

• het zijnsbesef kan wel / niet worden 
verwoord

• de zijnshouding toont zich in je hande-
len, in de manier waarop je je tot 
anderen verhoudt

• de zijnshouding kenmerkt zich door 
aandachtig aanwezig zijn, openheid voor 
de ander(e), inter esse en/of compassie





HET BOEDDHISME

zijnsverstaan zijnsbesef zijnshouding

| | |

zitten/staan    ‘standpunt’ in het leven 
staan

| | |

het alle dingen: vanuit
Achtvoudige vergankelijk karuna

Pad leeg (compassie)
volgen zonder zelf





BOEDDHA: DHAMMAPADA

Het 'Achtvoudige Pad' 
bestaat uit een reeks 
oefeningen die zorgen 
voor juiste zienswijze, 
juist voornemen, juist 
spreken, juist hande-
len, juiste levens-
wijze, juist streven, 
juiste aandacht en 
juiste concentratie.

Wie het pad inslaat 
wordt, al mediterend, 
bevrijd van de ketens 
van Mara en ‘beseft’:
- al het gevormde is

lijdend
- al het gevormde is

veranderlijk
- al het gevormde is

zelfloos.





DE BODHISATTVA-GELOFTE

Hoe talloos de levende wezens 
ook zijn,
ik beloof ze alle te bevrijden. 

Hoe onpeilbaar de oorzaak van 
het lijden ook is,
ik beloof die geheel te 
verwijderen. 

Hoe talloos de poortloze poorten 
ook zijn,
ik beloof ze binnen te gaan.

Hoe oneindig het pad van 
ontwaken ook is,
ik ga daarvan de belichaming aan.





THICH NHAT HANH

• zijn betekent inter-zijn / 
existentie betekent co-
existentie

• ‘leegte’ maakt inter-zijn 
mogelijk

• ‘leegte’ betekent leeg van 
een afzonderlijk zelf

• ‘leegte’ is de voorwaarde 
voor de mogelijkheid van 
aandacht

• je kunt oefenen voor een 
leven in aandacht



THICH NHAT HANH

• wij beschikken over de mogelijkheid voelend 
te weten wat er gaande en gevraagd is

• wij kunnen deze gevoeligheid, deze manier 
van aandachtig in het leven staan, oefenen

• wij zijn dan in staat vanuit een gevoel van 
betrokkenheid ons leven vorm te geven

• wij kunnen oefenen een leven te leiden dat 
gekenmerkt wordt door gastvrijheid

• boeddhisme is deze oefening in gastvrijheid



GASTVRIJHEID
• een houding naar anderen

• hoe je je verhoudt tot 
anderen

• het gevoel / besef van ver-
bondenheid met anderen

• een gevoel van verantwoor-
delijkheid voor anderen

• compassie - empathie -
attitude

• we kunnen oefenen om ons 
dit gevoel / deze houding
eigen te maken





IYENGAR YOGA EN GASTVRIJHEID


