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Vestens buddhisme Lars Steiniche Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er, som undertitlen siger, en guide til
buddhismen. Mange mennesker i Vesten nærmer sig i disse år nysgerrigt buddhismen. Men det kan være at
skaffe sig et klart billede af, hvad buddhismen egentlig går ud på. Bogen giver en letforståelig indføring i den

buddhistiske lære. Den buddhistiske lære forklares med danske ord og begreber.

Bogen er samtidig et forsigtigt bud på en vestlig tolkning af buddhismen. Forfatteren sætter de centrale
temaer i buddhismen i relation til den tilværelse, vi lever lige nu og her. Han har tilstræbt at være tro mod det

centrale i den buddhistiske lære samtidig med, at buddhismen bliver sat i relation til den moderne
virkelighed. For hvad vil det egentlig sige det at være buddhist og fra Vesten? Kan man forestille sig en

særlig vestlig måde at være buddhist?

Forfatteren identificerer mig ikke med én bestemt af de mange buddhistiske skoler, men forholder mig åbent
til dem alle sammen. Han er – i mangel af en bedre betegnelse – ”privatpraktiserende” buddhist. Men

Buddhismen har stor betydning for, hvordan han lever sit liv. Det er den forskel, som buddhisme kan gøre i
vores tilværelse, som bogen vil formidle.
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