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‘Diep vanbinnen 
heeft ieder van 
ons een goede en 
prachtige natuur, 
die het in zich 
heeft om zo wijs en 
liefdevol te worden 
als een Boeddha.’



Over Jewel Heart
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In dit boekje vind je een overzicht 
van het najaarsprogramma 2022 
van Jewel Heart Nederland. 

Jewel Heart is een internationale 
organisatie in de rijke traditie van 
het Tibetaans boeddhisme en is er-
kend door Z.H. de Dalai Lama. Jewel 
Heart heeft centra in Nederland, 
Amerika en Maleisië. Haar grond-
legger en inspirator is Kyabje Gelek 
Rimpoche, die ons een omvangrijke 
erfenis aan lessen, boeken en tran-
scripten heeft nagelaten. De nieu-
we leraren, Chungtsang Rinpoche 
en Demo Rinpoche bouwen daar 
ieder op hun eigen wijze op voort. 

Het boeddhisme heeft zich altijd 
beziggehouden met het vinden 
van antwoorden op levensvragen. 
In ons centrum is dat niet anders. 
Wij bieden een ruime keuze aan 
cursussen en meditatie, waarmee 
we op heldere en vreugdevolle wij-
ze antwoorden kunnen vinden op 
onze levensvragen. In Jewel Heart 
gebeurt dat vanuit het Mahayana 
boeddisme.

Ons volledige en actuele aanbod 
van lessen door leraren, cursus-

sen, verdiepingsgroepen en retrai-
tes vind je op: www.jewelheart.nl.

Jewel Heart is gevestigd aan de 
Hatertseveldweg 284 in Nijmegen. 
Je bent van harte welkom om ons 
centrum te bezoeken! We hopen je 
daar te begroeten.



6

Tussen half oktober en half 
november ontvangen wij 
Dagyab Chungtsang Rin-

poche in ons centrum. Er is een 
uitgebreid programma met hem 
samengesteld, bestaande uit lezin-
gen, weekendlessen en initiaties. 
Chungtsang Rinpoche is via Gelek 
Rimpoche met Jewel Heart verbon-
den en geeft jaarlijks onderricht in 
Jewel Heart. Rinpoche geeft les in 
het Tibetaans en wordt tijdens alle 
activiteiten vertaald naar het En-
gels (en Nederlands).

Korte biografie
Chungtsang Rinpoche werd in 
1980 geboren in Kathmandu, Ne-
pal en op zijn vijfde herkend als de 
achtste reïncarnatie van Dagyab 
Chungtsang Rinpoche, een van de 
belangrijkste lama’s van de Dagyab 
regio in Oost-Tibet. Hij studeerde 
in Zuid-India in het Drepung-kloos-
ter, hetzelfde klooster waar ook 
Gelek Rimpoche een belangrijk 
deel van zijn opleiding genoot. Ze 
behoorden zelfs tot hetzelfde Lo-
seling-college en daarbinnen tot 

Chungtsang Rinpoche
21 oktober - 13 november 2022

LESSEN VAN LERAREN
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Chungtsang Rinpoche
Vervolg

Programma 

Initiatie van Yamantaka  
(maha annutara yoga)

Data: 21-22 oktober 
Tijden: vrijdag 18.30 uur; tijden zater-
dagmiddag en -avond worden t.z.t. 
bekend gemaakt via website.
Eigen bijdrage: donatie naar draag-
kracht. Kostendekkend vanaf € 80.

Deze initiatie is een mooie gelegen-
heid voor mensen, die na een gede-
gen kennismaking met het Tibetaans 
boeddhisme (studie van Lamrim en 
vol vertrouwen in het boeddhistische 
pad en de leraar), willen instappen in 
Vajrayana. Voor degenen die dit al be-
oefenen is het steeds opnieuw nemen 
van een initiatie een verdieping van je 
beoefening.

LESSEN VAN LERAREN

‘Als je wil dat 
anderen gelukkig 

zijn, beoefen 
compassie. Als 
je zelf gelukkig 

wil zijn, beoefen 
compassie.’ 

Z.H. de Dalai Lama

hetzelfde ‘huis’: Nyare Khangtsen. 
In 2012 verwierf Rinpoche de titel 
van geshe, equivalent van doctor 
in de boeddhistische filosofie.
In 2014 begon Chungtsang Rinpo-
che zijn training aan het Gyuto Col-
lege om zich verder te verdiepen 
in het Vajrayana-pad. Hij ontving 
belangrijke initiaties van o.a. Z.H. 
de Dalai Lama en Denma Locho 
Rinpoche en wordt gezien als een 
belofte voor de toekomst van het 
Tibetaans boeddhisme en voor Je-
wel Heart.

Commentaarlessen Yamantaka 

Data: zondag 23 t/m woensdag 26 
oktober
Tijd: 10-17 uur
Eigen bijdrage: donatie naar draag-
kracht. Deze is kostendekkend vanaf 
€ 180.

Na de initiatie te hebben ontvangen, 
is er de mogelijkheid om deze lessen 
te volgen. Chungtsang Rinpoche gaat 
daarin uitgebreid in op het beoefenen 
van de kwaliteiten van Yamantaka.
Voor meer uitleg over het nemen 
van de initiatie, het volgen van de 
commentaarlessen en de vereiste 
voorbereiding hiervoor, kun je contact 
opnemen met: info@jewelheart.nl.



8

Lezing: Compassie, sleutel tot geluk

Datum: vrijdag 28 oktober 
Tijd: 20-21.30 uur
Eigen bijdrage: donatie naar draag-
kracht. Kostendekkend vanaf € 15.

Het volgen van het spirituele pad dat 
de Boeddha eeuwen geleden heeft 
onderwezen, leidt naar het je eigen 
maken van heilzame gedachten voor 
jezelf en anderen. Het boeddhistische 
gedachtengoed vormt een belangrijke 
inspiratiebron voor het ontwikkelen 
van een compassievolle levenshou-
ding, die tevens verbonden is met 
wijsheid. Tot op de dag van vandaag 
zijn er gekwalificeerde boeddhistische 
leraren, die ons dit authentieke pad 
kunnen laten zien en ervaren.

Weekend: De Vier Edele  Waarheden 
van Boeddha

Data: 29-30 oktober
Tijd: 10-17 uur
Eigen bijdrage: donatie naar draag-
kracht. Kostendekkend vanaf € 80.

De Vier Edele Waarheden waren de 
eerste inzichten die Boeddha heeft 
gedeeld. Het gaat hier om de essen-
tie; de ‘bottom line’ van het Boed-
dhisme. Deze inzichten bieden een 
heel pragmatisch perspectief en een 
realistische en positieve blik op onze 
werkelijkheid. Het vertelt ons hoe om 
te gaan met alle aspecten van ons 
leven, met een goed moreel kompas, 
een warm hart en het juiste inzicht.

Lezing: Het afhankelijk  ontstaan in 
twaalf schakels

Datum: vrijdag 4 november 
Tijd: 19.30-21.00 uur
Eigen bijdrage: donatie naar draag-
kracht. Deze is kostendekkend vanaf 
€ 15

Chungtsang Rinpoche
Vervolg

LESSEN VAN LERAREN
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Lesweekend: De Twaalf Schakels

Data: 5-6 november 
Tijd: 10-17 uur
Eigen bijdrage: donatie naar draag-
kracht. Deze is kostendekkend vanaf 
€ 80

Via een reeks van twaalf schakels 
wordt uitgelegd hoe alles in onze wer-
kelijkheid, zowel in onszelf als daar-
buiten, ontstaat op basis van de wet 
van oorzaak en gevolg en wederzijdse 
afhankelijkheid. Zo wordt een eindelo-
ze cirkel van leven, dood en wederge-
boorte gevormd. Door deze schakels 
te leren begrijpen, kunnen we uitein-
delijk deze cirkelgang doorbreken.

Zegening Witte Tara

Datum: 13 november
Tijd: 11 uur
Eigen bijdrage: donatie naar draag-
kracht. Deze is kostendekkend vanaf 
€ 25. Kinderen gratis

Witte Tara vertegenwoordigt een ster-
ke, vrouwelijke en moederlijke kracht. 
Zij is de uitdrukking van alle verlichte 
kwaliteiten van Boeddha. Tara is met 
name gericht op fysieke en mentale 
genezing en biedt ondersteuning voor 
een lang en compassievol leven.
De zegening is toegankelijk voor ie-
dereen. Ook kinderen zijn van harte 
uitgenodigd.

Chungtsang Rinpoche
Vervolg

LESSEN VAN LERAREN

‘Vertrouw 
op jezelf, 

onderschat 
jezelf niet.’
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Wijsheid is een van de zes 
paramita’s of deugden. De 
zes deugden zijn beschre-

ven door Shantideva een Indiase fi-
losoof, boeddhist, monnik en dich-
ter uit de 8ste eeuw. 
Paramita’s als: gulheid, moreel ge-
drag, geduld, enthousiasme, ge-
lijkmoedigheid, concentratie zijn 
vaardigheden die we in ons dage-
lijks leven goed kunnen gebruiken. 
Alle paramita’s zijn op elkaar be-
trokken en doordringen elkaar. Zo 
is wijsheid nauw verbonden met 
alle vijf andere deugden. Demo 
Rinpoche zal voor ons uiteenzet-
ten wat in het Tibetaans boeddhis-
me onder wijsheid wordt verstaan 
en hoe we wijsheid kunnen toe-
passen in ons leven.
Deze les is de laatste in een serie 
van zes lessen, maar kan heel goed 
los van de voorgaande lessen wor-
den gevolgd. Demo Rinpoche staat 
bekend om zijn zeer toegankelijke 
en praktische manier van les geven.

Korte biografie
Demo Rinpoche ging op vijfjarige 
leeftijd naar het Drepung Lose-
ling-klooster in Mundgod, waar hij 
bijna dertig jaar ononderbroken 
onderricht genoot in o.a. meditatie, 
debat en filosofie onder de directe 
supervisie van de Dalai Lama.
Na het voltooien van zijn studie 
aan Drepung, ontving hij in 2011 

de hoogste monastieke graad, die 
van Geshe Lharampa van de Ge-
lugpa Universiteit in India. Hij ver-
volgde zijn studie aan het Gyume 
Tantrische College en was gastdo-
cent onder auspiciën van de Dalai 
Lama in Dharamsala.
Op verzoek van Gelek Rimpoche 
kwam Demo Rinpoche naar de 
Verenigde Staten, waar hij sinds 
2018 werkt als de Spiritueel Direc-
teur van Jewel Heart Amerika.
Demo Rinpoche geeft ook lessen 
voor Jewel Heart Nederland. Als 
het mogelijk is live in Nederland en 
anders online in Jewel Heart.

LESSEN VAN LERAREN

Demo Rinpoche
Over Wijsheid

PRAKTISCHE GEGEVENS
Plaats: Videoles online in Jewel Heart 
of thuis via Zoom
Datum: zaterdag 15 september
Tijd: 15.00-17.30 uur
Kostendekkende donatie: vanaf 
€ 25.
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Het Juwelen Kralensnoer (The 
Jewel Garland) is door Atisha 
(982-1054) in Tibet gecom-

poneerd als antwoord op vragen 
van zijn leerling Dromtopa. Het 
is een bondige, poëtische tekst in 
de traditie van de training van de 
geest (Lojong). 
De verzen dragen advies en in-
structies in zich, die in deze tijd in 
onze Westerse samenleving nog 
even krachtig en behulpzaam zijn 
als destijds in Tibet. 
Ieder juweel schijnt vanuit zich-
zelf, maar aaneengeregen tot een 
snoer wordt het een waardevolle, 
volledige instructie voor hoe we al-
truïstisch en compassievol kunnen 
leven. Achter elke zin van ieder 
vers schuilt een rijkdom aan filoso-
fische inzichten; ‘Food for thought’ 
voor jaren!

Korte biografie
Venerabel Thubten Chödron, ge-
boren in Chicago in 1950, is abt 
van Sravasti Abbey, een boeddhis-
tische kloostergemeenschap in 
Amerika en het enige opleidings-
klooster voor Westerse nonnen en 
monniken. Vele jaren bestudeerde 
zij het Tibetaans boeddhisme bij 
grote leraren in India en Nepal bij 
grote leraren en reist de hele we-
reld over om lessen te geven. 
In haar lessen benadrukt zij de 
praktische toepassing van Boed-

dha’s lessen in ons dagelijkse le-
ven. Zij staat bekend om haar war-
me, humorvolle en heldere manier 
van lesgeven. Ook schreef ze vele 
toegankelijke en behulpzame boe-
ken over boeddhistische filosofie 
en meditatie, waaronder de best-
sellers ‘Open Heart, Clear Mind’ 
en ‘Don’t Believe Everything You 
Think’. Veel van haar boeken zijn 
ook in het Nederlands vertaald.

LESSEN VAN LERAREN

Venerable Thubten Chödron
Het Juwelen Kralensnoer

PRAKTISCHE GEGEVENS
Plaats: via Zoom in Jewel Heart of 
thuis
Data: 12, 19, 26 sept; 3 okt.
Tijd: maandag 19.30-21.15 uur
Eigen bijdrage: donatie naar 
draagkracht. Kostendekkend vanaf 
€ 15 per avond.
Opgeven via: info@jewelheart.nl 



‘Om compassie 
te hebben, 
moet je het 
eerst voor 
jezelf hebben.’
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De Vier Edele Waarheden 
Boeddha’s inzichten als kompas in je dagelijks leven

Leidraad in deze cursus zijn de 
’Vier Edele Waarheden’, die de 
basis van alle boeddhistische 

leringen vormen. Nadat Boeddha 
de verlichting bereikte, waren deze 
vier waarheden, deze vier inzich-
ten, het eerste waarover hij lesgaf. 

Als eerste waarheid geldt dat 
er in het leven altijd ergens iets 
‘schuurt’. Het gevoel van tevreden 
of gelukkig zijn, is er nooit voor 
altijd en dat maakt dat we voort-
durend op zoek zijn naar nieuwe 
ervaringen die dat gevoel weer 
kunnen oproepen. 

Als tweede waarheid gaf hij aan 
dat dit oorzaken heeft, namelijk 
doordat we willen grijpen en vast-
houden aan alles wat ongrijpbaar 
is en dat we hierdoor juist onze ei-
gen ontevredenheid creëren en in 
stand houden. 

Als derde waarheid leerde hij dat 
het mogelijk is dat ‘eindeloze schu-
ren’ op te heffen en er volledig van 
bevrijd te worden. 

De vierde waarheid gaat over hoe 
die bevrijding te bereiken. 
In deze cursus zullen we aan de 
hand van het transcript onderzoe-
ken hoe deze waarheden jouw ei-
gen potentieel om gelukkig te zijn, 
kunnen wekken en tot bloei laten 
komen. 

Eerste les is open en gratis. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: Carel Weevers en  
Karin Landsbergen
Plaats: Jewel Heart Nijmegen
Data: vanaf 14 sept. elke twee 
weken (t/m januari 2023)
Tijd: woensdag 19.30-21.00 uur
Eigen bijdrage: ledenbijdrage of 
donatie naar draagkracht. Deze is 
kostendekkend vanaf € 100.
Exclusief transcript: € 17,99
Opgeven: vóór 5 sept. via: 
info@jewelheart.nl o.v.v. Vier Edele 
Waarheden.
Als het vanwege Covid-19 niet mogelijk 
is om fysiek bij elkaar te komen, dan 
wordt de cursus online gegeven.

KENNISMAKEN - BASIS
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De Kracht van Tibetaanse 
Meditatie

Het Tibetaans boeddhisme 
staat in een eeuwenoude 
traditie en kent een rijkdom 

aan meditatietechnieken. 

De basis van alle meditaties is de 
kracht van aandacht (aandacht-
meditatie). Compassie is de sleutel 
naar geluk en daarom vormt me-
ditatie op compassie een belang-
rijk onderdeel van het Tibetaans 
Boeddhistische spirituele pad. 
Gebruikmakend van analytische 
meditaties zullen we diverse le-
vensthema’s gaan onderzoeken. 
Bovendien wordt de kracht van 
ons verbeeldingsvermogen via vi-
sualisatie meditatie ingezet.

Al deze meditatievormen samen 
kunnen ons helpen om onze in-
nerlijke stabiliteit en onze com-
passie voor onszelf en voor onze 
medemens te versterken. Samen 
met een meer realistisch begrip 
van onszelf en de wereld om ons 
heen, zal dit ons helpen in contact 
te komen met onze ware (boed-
dha) natuur. 

Eerste les is open en gratis. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: Fons Aranda
Plaats: Jewel Heart Nijmegen
Data: 13, 20, 27 sept; 4, 11, 18, 25 
okt; 8 nov 2022.
Tijd: dinsdag 19.30-21.30 uur
Eigen bijdrage: ledenbijdrage of 
donatie naar draagkracht. Deze is 
kostendekkend vanaf € 100.
Opgeven: vóór 4 sept. via  
info@jewelheart.nl o.v.v. Tibetaanse 
meditatie.

MEDITATIE



Wijsheid in het dagelijks leven 
De zes volmaakte inzichten

15

Mediteren kan een fijne en 
bijzondere ervaring zijn. 
Maar hoe geven we deze 

ervaring vorm in ons dagelijks le-
ven?
Gelek Rimpoche formuleerde vaak 
als doel van onze spirituele ont-
wikkeling: ‘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 enthousias-
me in ons sterker te maken, kun-
nen we gemakkelijker leven en 
uitdagingen met meer wijsheid 
tegemoet treden. We oefenen ons 
in deze vaardigheden door ze te 
verkennen in meditatie en met on-
dersteunende theorie en onderlin-
ge uitwisseling.

Eerste les is open en gratis.

‘Alles is een 
obstakel en alles 

is een zegen.’

KENNISMAKEN

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: Olga Jans
Plaats: Jewel Heart Nijmegen
Data: 19 sept; 3, 17, 31 okt; 7, 21 nov; 
5, 19 dec. 
Tijd: maandag 19.30-21.30 uur
Eigen bijdrage: ledenbijdrage of 
donatie naar draagkracht. Deze is 
kostendekkend vanaf € 100.
Opgeven vóór 9 sept. via:  
info@jewelheart.nl o.v.v. Wijsheid 
dagelijks Leven.



‘Probeer niet 
anderen te 
veranderen. 
Verander jezelf.’ 
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BASIS

De Drie Hoofdzaken van het Pad
De wens naar vrijheid en bevrijding

In deze cursus richten we ons 
op ‘De Drie Hoofdzaken van het 
Pad’, een tekst van Tsongkhapa 

en het commentaar daarop van 
Gelek Rimpoche; oprichter van 
Jewel Heart. De Drie Hoofdzaken 
pakt de essentie van het pad naar 
verlichting in drie aspecten samen. 

De eerste hoofdzaak is de wens 
naar bevrijding. Dit najaar brei-
den we onze wens naar bevrijding 
uit naar de tweede hoofdzaak: de 
wens dat ook anderen vrij worden 
van ongemak en lijden. Daarvoor 
zullen we de kracht van compassie 
ervaren en leren versterken.

De derde hoofdzaak gaat over 
wijsheid. We onderzoeken de wer-
kelijkheid; ons leven zoals we het 
nu ervaren. Dan zal blijken dat die 
anders is dan zoals wij hem be-
zien. Wat doet dat met ons en hoe 
kunnen we naar onszelf en ande-
ren kijken?

In deze cursus is plaats voor nieu-
we deelnemers. Het is aan te beve-
len dat je al een kennismakingscur-
sus op het gebied van Tibetaans 
boeddhisme hebt gevolgd. Mocht 
je twijfelen of deze cursus voor jou 
geschikt is, neem dan contact met 
ons op via info@jewelheart.nl.

Eerste les is open en gratis. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: Roland Driebergen en 
Eline Rinchen Dorjee-Weiman
Plaats: Jewel Heart Nijmegen
Data: wekelijks vanaf 3 okt., 
uitgezonderd schoolvakanties en 
feestdagen
Tijd: maandag 19.30-21.30 uur
Eigen bijdrage: via ledenbijdrage 
of donatie naar draagkracht. Deze 
is kostendekkend vanaf € 100, excl. 
boek (verkrijgbaar via Jewel Heart).
Aanschaf boek: The Three Principles 
€ 20
Opgeven: vóór 23 sept. via  
info@jewelheart.nl o.v.v. ‘De Drie 
Hoofdzaken’
Mocht het vanwege Covid-19 niet 
mogelijk zijn fysiek bij elkaar te komen, 
dan wordt de cursus online gegeven.
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In 2005 ondernam Gelek Rimpo-
che een uitdagend project. Om-
dat hij nog niet zo vaak expliciet 

over de wijsheid had lesgegeven, 
heeft hij daar een jaar lang zijn les-
sen in Ann Arbor en New York aan 
gewijd. Voor Ann Arbor koos hij als 
leidraad het negende hoofdstuk 
van de Boddhisattva’s Way of Life 
van Shantideva; voor New York 
baseerde hij zich op het gedeel-
te over wijsheid van de Lam Rim 
Chenmo van Tsongkhapa.

De combinatie van deze twee tran-
scripten leidde tot een boeiende 
en inspirerende reis waarin, zoals 
altijd in de lessen van Rimpoche, 
zowel de diepte van de leer als de 
praktische toepassing van het wijs-
heidsaspect aan de orde kwamen. 
Van deze lessen bestaan twee 
ruwe transcripten die we door stu-
die en meditatie gaan verkennen, 
zoals hij deze gegeven heeft. 

Een unieke kans om met dit bijzon-
dere deel van zijn wijsheid kennis 
te maken! 

Eerste les is open en gratis. 

VERDIEPEN

Verdiep je in Wijsheid

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: Frances Nijssen
Plaats: Jewel Heart Nijmegen
Data: wekelijks vanaf 3 okt., 
uitgezonderd schoolvakanties en 
feestdagen
Tijd: donderdag 19.30-21.30 uur
Eigen bijdrage: via ledenbijdrage 
(excl. kosten transcripten) of 
donatie naar draagkracht. Deze is 
kostendekkend vanaf € 120. 
Opgeven: vóór 23 sept. via  
info@jewelheart.nl o.v.v. Verdiep je 
in Wijsheid
Mocht het vanwege Covid-19 niet 
mogelijk zijn fysiek bij elkaar te komen, 
dan wordt de cursus online gegeven.
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Delam, het soepele pad

VERDIEPEN

De meditatieve vorm van 
Lamrim wordt Delam ge-
noemd: het zachte, soepele 

en gemakkelijke pad. De Delam is 
gebaseerd op een klassieke tekst 
die is geschreven door de derde 
Panchen Lama.
Beoefening van Delam geeft een 
multidimensionale beleving, die 
ons kan helpen om onze door 
angst en verwarring gecreëerde 
begrenzingen op een rustige wijze 

te doorbreken. Haast ongemerkt 
zullen onze belemmerende emo-
ties hun kracht verliezen en zullen 
er meer behulpzame gedachten 
en acties opkomen.
Door middel van meditaties maken 
we maximaal gebruik van de hel-
derheid, compassie en kracht van 
de verlichte wezens en van onze 
eigen leraren. Hiermee krijgen we 
toegang tot direct weten. Het op-
bouwen en onderhouden van een 
gezonde relatie met de leraren uit 
heden en verleden is hierbij on-
misbaar. We zullen onderzoeken 
hoe dit directe weten bruikbaar is 
in ons dagelijkse leven.

Eerste les is open en gratis. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: Karin Wilbrink en Ron 
Twisk
Plaats: Jewel Heart Nijmegen
Data: vanaf 13 sept, uitgezonderd 
schoolvakanties en feestdagen
Tijd: dinsdag 19.30-21.30 uur, 
tweewekelijks
Eigen bijdrage: via ledenbijdrage 
(excl. transcript). 
Benodigde ervaring: basiskennis 
van de Drie hoofdzaken van het Pad, 
Odyssee en/of Lamrim.
Opgeven: vóór 4 sept. via:  
info@jewelheart.nl o.v.v. Delam
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De motivatie om ons spiritu-
eel te ontwikkelen begint 
vaak met de wens om zelf 

gelukkig te willen zijn. We kunnen 
deze motivatie echter uitbreiden 
met de intentie om ook het welzijn 
van alle levende wezens te willen 
vergroten. Dit past binnen de tra-
ditie van het Mahayana boeddhis-
me, dat in Jewel Heart wordt on-
derwezen. 
In deze jaarcursus trainen we van-
uit deze motivatie onze geest en 
verfijnen we onze aandacht en 
kalmte. We beoefenen afwisse-
lend Shamatha (concentratie) me-
ditatie, aangevuld met Vipassana 
(inzicht) meditatie op basis van 
analytische meditatie én Mahamu-
dra meditatie (de natuurlijke staat 
van de geest). Binnen een steeds 
terugkerende cyclus van deze drie 
vormen, ontwikkelen we innerlijk 
meer balans en harmonie, opdat 
dit ook ten goede mag komen aan 
anderen.

De bijeenkomsten vinden plaats 
binnen een Tibetaans boeddhisti-
sche context, maar zijn open voor 
iedereen, ongeacht je spirituele of 
religieuze achtergrond. 
De groep kent vaste deelnemers, 
maar is ook geschikt om af en toe 
een avond mee te doen. Enige er-
varing met meditatie is sterk aan-
bevolen.

Eerste les is open en gratis. 

MEDITATIE

Shamatha meditatie 

PRAKTISCHE GEGEVENS
Begeleiding: Ine Albers 
Plaats: Jewel Heart en online
Data: wekelijks vanaf 7 sept., niet in 
schoolvakanties
Tijd: woensdag 19.30-21.30 uur
Eigen bijdrage: via ledenbijdrage 
of donatie naar draagkracht. Deze 
is kostendekkend vanaf € 9,00 per 
avond. In donatie box ter plekke 
of overmaken op IBAN: NL95 INGB 
0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart 
o.v.v. Shamatha + datum. Het is ook 
mogelijk maandelijks te betalen o.v.v 
Shamatha + maand. Je donatie is 
dan kostendekkend vanaf € 35 per 
maand. 
Opgeven: vóór 26 aug. via:   
info@jewelheart.nl. 
Als je online wilt meedoen, kun je je 
daarvoor aanmelden tot woensdag 
14.00 uur via info@jewelheart.nl. We 
sturen je dan een link toe. Inloggen 
vanaf 19.15 uur.
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Introductie in Vajrayana

VERDIEPEN

Deze maandelijkse groep is 
bedoeld voor diegenen die 
overwegen in Vajrayana in 

te stappen (door middel van een 
initiatie) of al met Vajrayana be-
gonnen zijn, maar ook voor hen 
die gewoon nieuwsgierig zijn naar 
wat het Vajrayana-pad nu eigenlijk 
inhoudt.

Eenmaal per maand (4e donder-
dag van de maand) verdiepen wij 
ons aan de hand van Lama Yeshe’s 
boek ‘Introductie in Tantra’ in het 
Vajrayana-pad en de vragen die 
daarbij opkomen, zoals bijv.: Wat 
is Vajrayana? Is dit pad voor mij 
geschikt? Wat is een initiatie? Wel-
ke verplichtingen neem ik daar-
mee op mij? Moet ik aan bepaal-
de voorwaarden voldoen? Hoe te 
werken met de symboliek in het 
Vajrayana, het visualiseren en hoe 
dit te begrijpen? 

Om ook iets van Vajrayana-beoe-
fening te ervaren, zullen we iede-
re bijeenkomst beginnen met een 
Witte Tara beoefening en aandacht 
besteden aan het Tara-transcript 
van Gelek Rimpoche: ‘Practice of 
the Triumphant Ma’.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Contactpersoon: Ineke Vrolijk
Plaats: online
Data: elke 4e donderdag van de 
maand. Start 29 sept.
Tijd: 19.30-21.30 uur 
Eigen bijdrage: via ledenbijdrage, 
excl. boeken € 19,95 en € 16 
(verkrijgbaar via Jewel Heart).
Opgeven: via info@jewelheart.nl 
vóór 20 aug.
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Kum Nye, Tibetaanse Yoga

In vijftien lessen ervaar je de ba-
sisprincipes van Kum Nye. In 
langzame bewegingsoefeningen 

werk je met je lichaam, adem en 
aandacht. Je leert te voelen en 
vertrouwen; steeds vanuit ont-
spanning, verwondering en open 
aandacht. Omdat je geest via ge-
waarzijn van het lichaam op na-
tuurlijke wijze kalm wordt, is Kum 
Nye ook heel geschikt om je medi-
tatie te verdiepen. 

Er worden drie tot vier Kum Nye 
oefeningen per les gedaan, zit-
tend, staand en/of liggend. Na ie-
dere oefening zit je een periode 
stil. Zo word je je bewust van ge-
voelens en sensaties in je lichaam 
die door de oefeningen worden 
opgewekt en ontspannen zowel je 
lichaam als geest. 

De aandachtig uitgevoerde be-
wegingsoefeningen komen uit de 
Tibetaanse geneeskunst en kloos-
tertraditie en zijn in het Westen ge-
introduceerd door Tarthang Tulku. 
Je hebt geen speciale fysieke vaar-
digheden nodig. Je zit op een kus-
sentje, bankje of stoel. Draag bij 
voorkeur loszittende kleding.
Live en online programma.

Je kunt kiezen uit twee cursussen. 
Geef bij je aanmelding je keuze 
aan. 

Eerste les is open en gratis. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: Hanneke van Bakelen
Plaats: Nijmegen, live of online 
(verschillende tijdstippen)
Data: 6, 13, 20, 27 sept; 4, 11, 25 okt; 
1, 8, 15, 22, 29 nov; 6, 13, 20 dec. 
Tijden: dinsdag 10.30-12.00 uur live 
in Jewel Heart Nijmegen en dinsdag 
19.00-20.30 uur online.
Eigen bijdrage: donatie naar 
draagkracht. Vanaf € 150 is deze 
kostendekkend. 
Opgeven: vóór 23 aug. via info@
jewelheart.nl o.v.v. Kum Nye live/
online.
Mocht het vanwege Covid-19 niet 
mogelijk zijn fysiek bij elkaar te komen, 
dan worden beide cursussen online 
gegeven.

YOGA
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MEDITATIE

Open meditatie avonden 
Je geest tot rust brengen

Met deze open meditatie 
avonden sluit je de werk-
week af met meditatie en 

stilte. Hierdoor kun je ontspannen 
en fris aan je weekend beginnen. 
Zowel de beginnende als de meer 
gevorderde beoefenaar is van har-
te welkom.

We beoefenen verschillende soor-
ten meditaties zoals: aandacht-
meditatie, mindful bewegen en 
visualisaties. Op deze avond kun 
je letterlijk ‘op adem’ komen en je 
geest tot rust brengen.

Aan deze activiteit kun je per keer 
meedoen.

PRAKTISCHE GEGEVENS
Begeleiding: senior studenten Jewel 
Heart
Tijd: elke vrijdag van 20.00-21.00 
uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Data: wekelijks vanaf 2 sept., 
uitzonderingen zie website
Aanmelden: niet nodig
Eigen bijdrage: donatie naar 
draagkracht ter plekke of overmaken 
op NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. 
Jewel Heart o.v.v. Open meditatie + 
datum. Je donatie is kostendekkend 
vanaf € 7,50 per avond. Het is ook 
mogelijk per maand geld over te 
maken o.v.v. Open meditatie + 
maand. Kostendekkende vanaf € 25 
per maand. 
Mocht het vanwege Covid-19 niet 
mogelijk zijn fysiek bij elkaar te komen, 
dan worden de avonden online 
gegeven. In dat geval kun je je donatie 
overmaken op NL95 INGB 0005 
7122 89 t.n.v. Jewel Heart o.v.v. Open 
meditatie + datum.
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MEDITATIE

Meditatiedagen 
Aan deze activiteit kun je per keer meedoen.

Vier keer per jaar is er op zon-
dag een meditatiedag. We 
richten de aandacht vooral 

op het lichaam en de adem. We 
doen dit door bodyscan, oefenin-
gen in mindful bewegen, zit- en 
loopmeditatie. We lunchen in stil-
te. Iedereen is van harte welkom.
Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
Neem zelf je lunch mee.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Begeleiding: senior studenten Jewel 
Heart
Plaats: Jewel Heart
Data: zondag 18 sept. 2022; 8 jan;  
9 april; 2 juli 2023
Tijd: 10.30-16.00 uur
Aanmelden live: vóór 14.00 uur op 
de vrijdag ervoor. 
Aanmelden voor Zoom: t/m vrijdag 
16.00 uur o.v.v. meditatiedag en 
datum. 
Eigen bijdrage: naar draagkracht in 
donatie box ter plekke of overmaken 
op NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. 
Jewel Heart o.v.v. meditatiedag en 
datum. Kostendekkend vanaf € 30.
Voor ‘Zoomers’ via IBAN NL95 INGB 
0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart o.v.v. 
meditatiedag en datum.

‘Je bent  
zoveel meer,  
dan je denkt.’
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MEDITATIE

Compassie voor lichaam, hart en geest
Meditatieweekend

Wijsheid en compassie zijn 
in het boeddhisme de 
twee vleugels waarmee 

we ons op het spirituele pad kun-
nen ontwikkelen. Het beoefenen 
van compassie of mededogen 
maakt dat we gelijkmoediger in 
het leven kunnen staan. In dit 
weekend oefenen we ons in het 
ontwikkelen van compassie voor 
al wat is vanuit een open, zachte 
houding.

PRAKTISCHE GEGEVENS
Begeleiding: senior studenten Jewel 
Heart
Plaats: Jewel Heart. 
Data: za. 25 en zo. 26 november
Tijden: 9.30 - 16.45 uur
Eigen bijdrage: donatie naar 
draagkracht. Deze is kostendekkend 
vanaf € 45. Als je meer wilt doneren, 
stellen we dat zeer op prijs. Voor 
koffie/thee wordt gezorgd. Neem 
wel je eigen lunch mee!
Info en aanmelden: vóór 18 
nov. via info@jewelheart.nl o.v.v. 
meditatieweekend.
Mochten de omstandigheden daar 
aanleiding toe geven, dan wordt dit 
weekend online gehouden.



Vrijwilligerswerk en lidmaatschap
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Vrijwilligerswerk
Jewel Heart is een organisatie die 
drijft op de inzet van vrijwilligers. 
Alle taken en werkzaamheden zijn 
geclusterd in een aantal werkge-
bieden. Elk cluster heeft een coör-
dinator.
Als organisatie zijn we voortdu-
rend op zoek naar helpende han-
den. De werkzaamheden variëren 
van incidentele, concrete taken tot 
structurele werkzaamheden. Als je 
meer informatie wilt of je wilt aan-
melden, kun je dat doen via het se-
cretariaat.

Door de belangeloze inzet en vrij-
gevigheid van alle vrijwilligers 
kunnen we de kosten voor onze 
cursussen en activiteiten laag hou-
den. 

Lidmaatschap
Als de kennismaking met Jewel 
Heart je bevalt, nodigen we je van 
harte uit om lid te worden. Daar-
mee ondersteun je ons werk. Voor 
onze inkomsten zijn we n.l. afhan-
kelijk van inkomsten uit activitei-
ten, giften en de ledenbijdragen. 
Het lidmaatschap bedraagt € 30 
per maand en voor een kleine 
beurs € 20. 
Als tegenprestatie mogen alle le-
den aan maximaal twee cursussen 
per jaar gratis meedoen. Per cur-
sus staat aangegeven voor welke 
cursussen dat geldt. Meer voorde-
len vind je op onze website onder 
de knop Organisatie. Jewel Heart 
heeft een ANBI status. Voor vragen 
kun je altijd contact opnemen met 
het secretariaat. 



‘Tevreden 
zijn met wat 
je hebt, is 
het grootste 
cadeau dat je 
kunt krijgen.’ 



Gratis onze maandelijkse  
sanghamail ontvangen? 
Mail naar info@jewelheart.nl.  

Jewel Heart 
Hatertseveldweg 284
6532 XX  Nijmegen
info@jewelheart.nl
www.jewelheart.nl


