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Jewel Heart Nijmegen

Jewel Heart is een Tibetaans boeddhistisch 
centrum in de Mahayana traditie met vesti-
gingen in Nederland, Amerika en Maleisië. 
Inspirator is Ngawang Gelek Rimpoche, die 
een omvangrijke erfenis aan lessen, boeken 
en transcripten heeft nagelaten. In overleg 

met hem is een doorlopend studie- en medi-
tatieprogramma ontwikkeld op drie niveaus: 

kennismaking, basis en verdieping. Daar-
naast zijn er open activiteiten waaraan je per 

keer kunt meedoen. In deze folder vind je 
onze cursussen en open activiteiten. 

Ons overige aanbod aan verdiepingsgroe-
pen, retraites en bezoeken van leraren vind 

je op: www.jewelheart.nl.

Thangka tekenen
Leren een Boeddha te tekenen

KENNISMAKING

Als beginner leer je eerst het hoofd van een 
Boeddha tekenen, daarna het lichaam en 
vervolgens een Boeddha-figuur met kleding. 
Je begint daarvoor eerst met het maken van 
een raster van hulplijnen, waar je de specifieke 
Boeddha overheen zet.  
Iedere avond wordt begonnen met een korte 
meditatie, gevolgd door informatie over de 
symboliek van lichaamshouding, attributen, 
kleding, kleur. Je hoeft geen geoefend tekenaar 
te zijn, want je krijgt veel uitleg en persoonlijke 
ondersteuning.
Marian van der Horst is een geautoriseerd 
Thangka-schilderes en geeft al tientallen jaren 
les in binnen- en buitenland.

Praktische informatie 
Begeleiding: Marian van der Horst 
Plaats: Jewel Heart 
Data: 9, 23 febr; 9, 23 mrt; 6, 20 april; 4, 18 mei; 1, 15, 
29 juni 2022 
Tijd: woensdag 1 x per 14 dagen 20.00-22.00 uur. 
Eerste les is een open les. 
Benodigdheden: papier. bv. A4, potloden in 2H en 
HB, gum, (middel)grote driehoek 
Eigen bijdrage: donatie naar draagkracht. Deze is 
kostendekkend vanaf € 137,50 
Opgeven: via info@jewelheart.nl o.v.v. Thangka 
tekenen 2022

Mensen die eerder hebben meegedaan en willen 
doorgaan, verzoeken we zich opnieuw in te schrijven. 

Kum Nye Ontspanning
Een andere interesse in het lichaam

In ons dagelijks leven zijn we vaak niet gewend 
om opmerkzaam te zijn en te voelen wat er in 
ons lichaam gebeurt. Meestal zitten we in ons 
hoofd en beoordeelt ons denken alles wat we 
meemaken. Hierdoor verliezen we het contact 
met de directe ervaring.
Kum Nye (koem njee) herstelt het evenwicht 
tussen lichaam en geest. Door langzaam 
uitgevoerde, meditatieve bewegingen maak je 
op een nieuwe manier contact met je lichaam. 
Op vaak verrassende wijze kun je ervaren 
hoe energie begint te stromen, gespannen en 
pijnlijke plekken weer tot leven komen en je je 
fysiek en mentaal meer in balans voelt.
De aandachtig uitgevoerde bewegingsoefenin-
gen komen uit de geneeskunst en kloostertra-
ditie van het Tibetaanse boeddhisme en zijn 
in het Westen geïntroduceerd door Tarthang 
Tulku. Iedereen kan Kum Nye doen, ongeacht 
leeftijd of conditie.

Praktische informatie 
Begeleiding: Hanneke van Bakelen 
Plaats: Jewel Heart Nijmegen 
Data: 25 jan; 1, 8, 15, 22 febr; 8, 15, 22, 29 mrt; 5, 12, 
19 april, reserve 26 april 2022
Tijd: dinsdag 10.30-12.00 uur. De eerste les is een 
open les.
Eigen bijdrage: donatie naar draagkracht. Deze is 
kostendekkend vanaf € 120. 
Aanmelden vóór 14 januari: via info@jewelheart.nl 
o.v.v. Kum Nye 2022

Mocht het vanwege Covid-19 niet mogelijk zijn fysiek bij 
elkaar te komen, dan wordt de cursus online gegeven.

Meditatie 
Je geest tot rust brengen 

OPEN ACTIVITEITEN

Open meditatie 
Elke vrijdag van 20.00-21.00 uur om je werkweek 
mee af te sluiten. Zowel de beginnende als 
de meer gevorderde beoefenaar is van harte 
welkom.

Meditatiedagen
Op zondag 9 jan, 10 april en 3 juli is er een 
meditatiedag van 10.30-16.00 uur. Met veel 
ruimte voor stilte. Iedereen is van harte welkom.  

Meditatieweekend
Compassie voor lichaam, hart en geest op 14 en 
15 mei 2022. Beide dagen 9.30-16.45 uur. 

Kijk voor meer informatie over bovenstaande 
activiteiten op onze website bij Open 
activiteiten.

Praktische informatie 
Begeleiding: Al deze activiteiten worden begeleid door 
senior studenten van Jewel Heart.
Aan al deze activiteit kun je per keer meedoen.

Mocht het vanwege Covid-19 niet mogelijk zijn fysiek bij 
elkaar te komen, dan worden deze meditaties online 
gegeven. 
 



De eerste hoofdzaak van het Pad
De wens naar vrijheid en bevrijding

BASISCURSUS

Deze cursus gaat over het eerste deel van het 
boeddhistische spirituele pad: de wens jezelf te 
willen bevrijden.
Bevrijden? Hoezo? Waarvan dan? Is er iets mis 
met mijn leven? Zo ja, wat dan? Dat gaan we 
onderzoeken. Misschien heb je een fantastisch 
leven en is het prima zo. Toch zul je herkennen 
dat geluks momenten worden afgewisseld met 
zorgen,  problemen of ziekte. Door te onderzoeken 
waar we nu precies aan lijden en wat de oorzaken 
daarvan zijn, ontstaat er misschien ook bij jou een 
wens om je ervan te bevrijden. 
Het Tibetaans boeddhisme geeft waardevolle 
handreikingen om deze vragen te onderzoeken 
en te beantwoorden. We gebruiken daarvoor 
een Engelstalig transcript van Gelek Rimpoche, 
oprichter van Jewel Heart. Een Nederlandse 
vertaling is beschikbaar.

Praktische informatie
Begeleiding: Roland Driebergen en Eline Rinchen Dorjee-
Weiman
Plaats: Jewel Heart Nijmegen 
Data: wekelijks vanaf 24 januari 2022, uitgezonderd 
schoolvakanties en nationale feestdagen
Tijd: maandag 19.30-21.30 uur. De eerste les is een open 
les.
Eigen bijdrage: donatie naar draagkracht. Deze 
is kostendekkend vanaf € 225 exclusief transcript 
(verkrijgbaar bij Jewel Heart).
Opgeven vóór 14 januari: via info@jewelheart.nl o.v.v. 
‘Eerste Hoofdzaak voorjaar 2022’

Mocht het vanwege Covid-19 niet mogelijk zijn fysiek bij 
elkaar te komen, dan wordt de cursus online gegeven.

Lojong 
Training van de Mind

BASISCURSUS/VERDIEPING

Om werkelijk gelukkig en echt vrij te zijn, is een 
innerlijke transformatie nodig. Het ontwikkelen 
van groot mededogen en inzicht in de ware aard 
van de werkelijkheid zijn hiervoor de sleutels. We 
worden een goed mens met een warm en wijs 
hart.
Mind-training teachings dagen ons uit om onszelf 
te openen voor anderen en de werkelijkheid. 
Op een uitdagende, soms provocerende, maar 
altijd compassievolle wijze reiken ze ons hiervoor 
allerlei methoden en inzichten aan. Hierdoor kan 
in onszelf een diepe verandering op gang komen 
voor het welzijn van onszelf en anderen.
Als vertrekpunt gebruiken we het transcript 
‘Lojong: Training The Mind in Seven Points’ van 
Gelek Rimpoche’.

Praktische informatie 
Begeleiding: Carel Weevers
Data: 26 jan; 9, 23 feb; 9, 23 mrt; 6, 20 april; 11, 25 mei; 
8, 22 juni; 6 juli 2022
Tijd: woensdag 19.30-21.30 uur. De eerste les is een 
open les.
Eigen bijdrage: donatie naar draagkracht. Deze is 
kostendekkend vanaf € 150, exclusief transcript 
(verkrijgbaar bij Jewel Heart).
Opgeven vóór 14 januari via: info@jewelheart.nl o.v.v. 
Lojong 2022 
Advies: basiskennis en een zekere vertrouwdheid met 
het Mahayana pad is aanbevolen. Twijfel je? Neem dan 
even contact op via: info@jewelheart.nl

www.jewelheart.nlwww.jewelheart.nl

Voluit leven! 
Kernthema’s uit het Tibetaans boeddhisme

KENNISMAKING

De vraag hoe ons leven bevredigend vorm te 
geven, is er een van alle tijden. ‘Hoe gaan we op 
een prettige manier om met onze relaties, hoe 
ontwikkelen we een liefdevolle verhouding met 
onszelf? Hoe kunnen we een zinvol leven leiden?’
Het Tibetaans boeddhisme geeft ons handreikingen 
over deze vragen. Ze helpen ons beter te begrijpen 
waarom het leven soms stroef verloopt, hoe daar 
goed mee om te gaan en vooral hoe een dieper 
 geluk te vinden om vanuit te leven.
We maken gebruik van het boek: ‘Voor de dood 
niet bang’ van oprichter van Jewel Heart, Gelek 
 Rimpoche. Hij introduceert daarin kernbegrippen 
als gehechtheid en liefde, reïncarnatie en karma, 
compassie en wijsheid. Deze plaatst hij in een 
 hedendaagse context, waardoor ze naadloos 
 antwoord geven op vragen van deze tijd. 
In deze cursus verdiep je je in deze onderwerpen 
door meditatie en gesprek en verbind je ze met 
 ervaringen in je eigen leven.

Praktische informatie 
Begeleiding: Frances Nijssen en Fons Aranda 
Plaats: Jewel Heart Nijmegen 
Data: 25 jan; 8, 22 feb; 8, 22 mrt; 5, 19 apr; 10 mei 2022 
Tijd: dinsdag 19.30-21.30 uur. Eerste les is een open les. 
Eigen bijdrage: donatie naar draagkracht. Deze is 
kostendekkend vanaf  € 100, exclusief boek. 
Aanschaf boek: € 17,99 zo lang de voorraad strekt. Het 
boek is ook te leen.  
Opgeven vóór 18 januari via: info@jewelheart.nl o.v.v. 
Voluit Leven! 2022

Als het vanwege Covid-19 niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te 
komen, dan wordt de cursus online gegeven.

Wijsheid in het dagelijks leven 

KENNISMAKING

In meditatie rust en liefde ervaren is fijn, zittend op 
je stoel of kussentje, maar hoe geven we dat vorm in 
het dagelijks leven?
Gelek Rimpoche formuleerde vaak als doel van onze 
spirituele ontwikkeling: ‘Doing the right thing, at the 
right moment, with the right attitude’. Dat is nogal 
wat!
Gelukkig geven de zes volmaakte inzichten ons 
aanwijzingen hoe we dit kunnen doen. Door 
 kwaliteiten als geduld, gulheid en enthousiasme 
in ons sterker te maken, kunnen we gemakkelijker 
leven en uitdagingen met meer wijsheid tegemoet 
treden. We oefenen ons in deze vaardigheden door 
ze te verkennen in meditatie, ondersteunende 
theorie en onderlinge uitwisseling.

Praktische informatie
Begeleiding: Olga Jans en Frances Nijssen
Plaats: Jewel Heart Nijmegen
Data: 27 jan; 10, 24 febr; 10, 24 mei; 7, 21 apr, 12 mei 2022.
Tijd: Donderdag 10.00-12.00 uur. Eerste les is open les.
Eigen bijdrage: donatie naar draagkracht. Deze is 
kostendekkend vanaf € 100.
Opgeven vóór 17 januari via: info@jewelheart.nl o.v.v. 
Wijsheid in het dagelijks Leven 2022

Als het vanwege Covid-19 niet mogelijk is om fysiek bij elkaar 
te komen, dan wordt de cursus online gegeven.

Shamatha meditatie 

BASISCURSUS/VERDIEPING

Tijdens zijn lessen heeft Gelek Rimpoche ons 
steeds laten ervaren hoe een warm, juwelen hart 
in ons aanwezig is en dat we dit steeds verder 
kunnen ontwikkelen. De motivatie om ons spi-
ritueel te ontwikkelen begint vaak met de wens 
om zelf gelukkig te willen zijn. We kunnen deze 
motivatie uitbreiden en ook het welzijn van alle 
levende wezens willen vergroten. Dit past in het 
Mahayana boeddhisme, dat in Jewel Heart wordt 
onderwezen. 
In deze jaarcursus trainen we vanuit deze motiva-
tie onze geest. We beoefenen afwisselend Shama-
tha (concentratie) meditatie, Vipassana (inzicht) 
meditatie en Mahamudra meditatie, gericht op de 
natuurlijke staat van onze geest. 
De bijeenkomsten vinden plaats binnen een Ti-
betaans boeddhistische context, maar zijn open 
voor iedereen.

Praktische informatie 
Begeleiding: Ine Albers  
Plaats: Jewel Heart én Online 
Data: iedere woensdag vanaf 12 januari 2022 
Tijd: 19.30-21.30 uur 
Eigen bijdrage: Donatie naar draagkracht. Vanaf € 9,00 
per avond is je donatie kostendekkend. In donatie box 
ter plekke of overmaken op: NL95 INGB 0005 7122 89 
t.n.v. Jewel Heart o.v.v. Shamatha + datum. Je kunt ook 
een kostendekkende donatie doen van € 35 per maand. 
Opgeven vóór 1 januari via: info@jewelheart.nl. 


