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Buddhismus-Workshops für Kinder und Jugendliche 2019 
 
Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern, Lehrpersonen und Schulleitungen 
 
Was heisst es, Buddhistinnen und Buddhisten des 21. Jahrhunderts zu sein? Wie können 
wir in unserem täglichen Leben Verantwortung tragen für unser eigenes Handeln und 
damit gut zu uns selbst und zu anderen schauen? Dieses Jahr stellen wir die zehn 
ethischen Verhaltensweisen ins Zentrum der Workshops. 
 
Die 10 ethischen Verhaltensweisen gehören zum buddhistischen Grundwissen. Sie sind 
für alle vier tibetisch-buddhistischen Schulen handlungsleitend.  
 

Daten: 11. Mai 2019, 31. August 2019, 19. Oktober 2019, 23. November 2019  

 
Programm für Kinder und Jugendliche 
10.30 Begrüssung, Gebet der Zuflucht und der Erzeugung des Bodhicitta-Geistes 
11.00 Lha-Bab Duechen – Buddhas Niederfahrt auf Erden und die wichtige Bedeutung 

der Mütter für unser Leben 
11.45 Pause 
12.00 10 ethischen Verhaltensweisen: Input und Diskussion  
12.45  Mittagessen 
13.45 Entstehungsgeschichte der vier tibetisch-buddhistischen Schulen 
15.15 Pause 
15.30 Diskussion, Frage/Antwort, Umsetzung im Alltag 
16.00 Ende der Veranstaltung 
 
Parallelprogramm: Weiterbildungsangebot für Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen 
14.30 Erläuterung der Workshopinhalte  
15.00 Frage/Antwort 
15.30  Schluss 
 
Teilnahmebedingung:  mind. 7 Jahre (bitte nicht jünger), max. 18. Jahre 
Anmeldung:    052 – 383 17 29 oder info@tibet-institut.ch 
Sprache und Kleidung:  
Der Tag im Tibet-Institut ist eine Gelegenheit für alle, sich tibetisch zu kleiden und so 
viel wie möglich Tibetisch zu hören und/oder zu sprechen. Wir wissen, dass viele unter 
euch zweisprachig sind und deshalb führen wir den Tag zweisprachig durch (dt./tib.). 
 
Wir wünschen allen einen spannenden und lehrreichen Tag am Tibet-Institut. 
Ihr Tibet-Institut Rikon 
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