Persbericht stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL)
Lezing Lama Zeupa over de 4 Edele Waarheden
“Waarom we worstelen in ons leven en hoe eruit te komen“
Maastricht, 4 oktober 2012

Dinsdag 16 oktober geeft Lama Zeupa om 20 uur in Maastricht in de Aula van de Universiteit op de
Minderbroedersberg uitleg over hoe het komt dat we worstelen en lijden in ons leven en hoe we hier
uit kunnen komen. Toegang €5, - en €2,50 voor UM studenten.

Tegenwoordig is het modern om een Boeddha beeldje in huis te hebben. Waarom is Boeddha
wereldwijd zo bekend geworden? Boeddha betekent de “Ontwaakte”. Dat komt omdat hij de
inzichten hoe uit de dagelijkse worstelingen en lijden te geraken ook daadwerkelijk heeft toegepast
en zo verlicht raakte. Daarom worden deze inzichten ook wel waarheden genoemd die de samen de
de basis vormen van alle stromingen binnen het boeddhisme over de hele wereld.
De Tibetaans boeddhistisch leraar Lama Zeupa, resident van het Tibetaans instituut Yeunten Ling te
Huy in België, zal ons op een toegankelijke en heldere manier vertellen hoe we allemaal de
mogelijkheid bezitten vrij te komen van de verschillende vormen van lijden. Zo worden we
geïnspireerd te oefenen stap voor stap uit de moeilijkheden van ons leven te komen.

Deze bijeenkomst is in het Engels met Nederlandse vertaling.
Kijk voor meer informatie op www.tibetaans-boeddhisme.eu
-----------------------------------------------------------------einde persbericht----------------------------------------------------------Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) bestaat uit vrijwilligers en mensen die het boeddhisme een warm hart
toedragen. TBL wil door middel van het organiseren van verschillende activiteiten in Nederlands Limburg een entree bieden
tot de boeddhistische levensbeschouwing en in het bijzonder tot het instituut Yeunten Ling, België.

Voor meer informatie, beeldmateriaal en het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met:
Ellen van der Velden, 06-205 18 427 of 043 - 361 15 70, pers@tibetaans-boeddhisme.eu

TBL op facebook: http://www.facebook.com/Tibetaans.Boeddhisme
TBL op twitter: http://www.twitter.com/TBLimburg

