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Mindfulness en verstilling, een essentiële balans 

Webinar 
Mindfulness is belangrijker dan ooit. Een breed begrip dat niet alleen verwijst naar meditatie, 
maar ook naar een levenswijze en kijk op het leven. Terwijl in de negentiger jaren meditatie nog 
met name als een vorm van ontspanning werd gezien, is dit door mindfulness helemaal 
veranderd. Niettemin moeten we niet het kind met het badwater weggooien. Stabiele en 
overkoepelende aandacht is alleen mogelijk in meditatie als we leren ons te ontspannen, en nog 
belangrijker, de leren de aandacht te verstillen. In deze begeleiding en lezing bespreek ik de 
relatie tussen aandacht en verstilling, en waarom deze twee nooit zonder elkaar kunnen. 
 

Begeleiding 
Luang phi (=broeder) Sander Khemadhammo werd 
geboren in Amsterdam in 1978, waar hij zijn jeugd 
doorbracht. Op de middelbare school ontwikkelde 
hij een brede interesse voor spirituele zaken, wat 
tijdens zijn studententijd uitkristalliseerde in een 
fascinatie met het boeddhisme. In 1998 maakte hij 
kennis met de Belgische tak van Wat Phra 
Dhammakaya, een meditatiecentrum dat in die tijd 
gevestigd was in Ieper. Vanaf die tijd begon hij 

tijdens vakantieperioden te werken als vrijwilliger voor de Belgische en Franse meditatiecentra. 
Na zijn studie te hebben afgerond, besloot hij te gaan wonen en werken in Wat Phra 
Dhammakaya in Thailand, in eerste instantie als vrijwilliger. In 2005 besloot hij in te treden als 
monnik. In 2012 verhuisde hij naar Europa, en nu woont en werkt hij voor de Wat Phra 
Dhammakaya Nederland in Afferden. Hij bouwt daar een brug tussen de Thaise gemeenschap in 
Nederland en Nederlanders geïnteresseerd in boeddhistische meditatie, en werkt eraan de 
unieke methode van Dhammakaya-meditatie beter bekend te maken in Nederland. 
 
Datum en tijd 
Woensdag 6 oktober 2021 van 19.30-21.00 uur.  
 
Deelname 
De Zoomlink ontvang je na aanmelding in je mailbox, op de dag van de webinar. 
Deelname vereist een goede internetverbinding en een geschikt verbindingsapparaat. 
 
Kosten 
De kosten voor de webinar zijn € 15.   
 
Aanmelden  
Aanmelden kan via het contactformulier ‘Aanmelden Studiegroep’ op de website.  

https://www.instituutvoormindfulness.nl/contact/

