
DE VIJF INZICHTEN: het boek vol wijsheden
Wat we kunnen leren van hen die het eind van hun leven in zicht hebben
21 MAART 2017, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Frank Ostaseski deelt in DE VIJF INZICHTEN wat hij in de afgelopen dertig jaar heeft geleerd van de

terminale patiënten die hij begeleid heeft. Wanneer je leeft volgens zijn inzichten, kun je de

kostbaarheid van het leven beter waarderen. Het boek zal lezers van alle leeftijden kunnen

inspireren; of ze nu de dood in de ogen kijken, zorgen voor een zieke geliefde, of simpelweg een

manier zoeken om meer te léven in hun dagelijks bestaan. Verschijnt 16 mei.

Frank Ostaseski is de oprichter van het Zen Hospice Project, het eerste boeddhistische
verpleeghuis voor terminale patiënten die nergens anders terecht konden, en heeft in de afgelopen
dertig jaar meer dan duizend mensen op hun sterfbed begeleid. Alles wat hij van hen heeft geleerd
over betekenisvol leven heeft hij samengevat in zijn vijf inzichten: sta overal voor open; ga er volledig
voor; wacht niet; vind een plek om te rusten in alle drukte; en moedig je ‘onwetendheid’ aan.

‘De dood wacht ons niet op aan het eind van een lange weg. De dood is altijd bij ons, op elk moment
van de dag. Ze is een geheime leraar, verborgen in het volle zicht, die ons wil helpen te ontdekken
wat er in dit leven écht toe doet.’

Over de auteur
Frank Ostaseski is een boeddhistische leraar en internationaal een bekend spreker op het gebied
van stervensbegeleiding. Hij is onderscheiden door de dalai lama en geeft advies aan organisaties op
het gebied van gezondheid en spiritualiteit. Verschillende tv-programma’s besteedden in de
afgelopen jaren aandacht aan hem, zoals The Oprah Winfrey Show.

De vijf inzichten verschijnt 16 mei 2017.
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"Frank is een pionier op het gebied van mindful stervensbegeleiding. Hij laat zijn wijsheid en
compassie tot leven komen in dit innemende boek. Het zorgt direct voor een brok in de keel,
omdat het echt is: het gaat echt over jou en je leven."
— Jon Kabat-Zinn, auteur van MINDFULNESS VOOR BEGINNERS

"Deze ontroerende lessen zullen je hart openstellen en je leven veranderen. Tientallen jaren
lang is Frank een barmhartige begeleider voor duizenden mensen op hun sterfbed geweest. In
DE VIJF INZICHTEN deelt hij zijn tijdloze wijsheid, op prachtige wijze, als zegen voor ons
allen."
— Jack Kornfield, auteur van HET WIJZE HART

"Als arts en neurochirurg heb ik geleerd dat degenen die echt geleefd hebben de mensen zijn
die begrijpen dat de dood een wezenlijk deel uitmaakt van het leven. In Frank Ostaseski’s
wijze boek DE VIJF INZICHTEN bevestigt hij deze realiteit, en geeft hij ons niet alleen
inzichten en wijsheid over ons sterven, maar vooral over hoe je echt kunt leven."
— James Doty, auteur van MAGISCH BREIN, MAGISCH HART

"Frank inspireert ons om met plezier te leven door alle aspecten van ons leven te omarmen,
inclusief de dood. Met de hartverwarmende compassie en wijsheid die hij in de afgelopen
dertig jaar als boeddhistische leraar heeft vergaard, helpt hij ons te begrijpen dat liefde het
belangrijkst is."
— Chade-Meng Tan, auteur van SEARCH INSIDE YOURSELF
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OVER LEV.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev.
verschijnen boeken van auteurs zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Marie Kondo.

Klik hier voor de laatste brochures.
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