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Op zaterdag 20 april vond in Utrecht de 
eerste editie van het festival ‘Culture of 
Tibet’ plaats. Een reeks ontmoetingen tus-
sen de Tibetaanse cultuur en westerse 
kunst, met films, muziek, workshops en 
lezingen. BoeddhaMagazine was aanwezig 
op deze inspirerende dag die gonsde van 
positieve energie.
Behalve Eric Soyeux, leerling van Sogyal 
Rinpoche en auteur van Het Tibetaanse 
Boek van Leven en Sterven, gaf ook Lama 
Jigmé Namgyal een lezing.
Geboren in een nomadenfamilie in Tibet 
begon Lama Jigmé Namgyal op achtjarige 
leeftijd met zijn studie van het boed-
dhisme. Sinds zijn achttiende onderwijst hij 
ook zelf. Op verzoek van zijn leraren ging 
hij rond zijn dertigste naar Europa. Daar 
heeft hij niet alleen een centrum in Luxem-
burg (Centre Culturel Tibétain) opgericht, 
maar ook in Rotterdam (Phuntsok Chö 
Ling). En nu zit hij hier, bij ons in de zaal, 
traditioneel gekleed in oranjegeel monni-
kengewaad, omslagen door een bordeaux-
rode sjerp.
Het eerste wat opvalt is zijn warme en 
vriendelijke glimlach. Heel rustig zit hij op 
zijn stoel, kijkt met open blik de zaal in en 
komt direct tot de kern van waar het in 
deze lezing om draait: de essentie van het 

Tibetaans boeddhisme. Volgens Lama 
Jigmé Namgyal is de essentie hiervan bin-
nen alle boeddhistische stromingen of 
scholen hetzelfde: het gaat erom met een 
zuivere blik te kijken naar wat zich afspeelt 
in de geest. Onze geconditioneerde geest, 
oftewel de ‘crazy monkey mind’ zoals de 
Lama hem grijnzend omschrijft, is te verge-
lijken met ijs. Net zoals de natuurlijke staat 
van de geest te vergelijken is met water. 
Door meditatie kunnen we het ijs tot zijn 
essentie terugbrengen: puur, zuiver water. 
Alleen dan wordt ons leven niet meer door 
emoties beheerst en zijn wij in staat echte 
vrede in ons hart te voelen. Hierdoor kun-
nen we ook makkelijker van anderen hou-
den en neemt de drang om iets goeds te 
doen voor een ander toe.

Na een korte presentatie van een vrijwillig-
ster van de ‘Golog Support Foundation’ – 
een non-profitorganisatie die hulp biedt 
aan nomaden in de Gologregio in Tibet op 
het gebied van educatie en gezondheids-
zorg – en nog wat positieve bemoedigende 
woorden van de Lama, vindt in een andere 
zaal de vernietiging van de zandmandala 
plaats. De mandala, waaraan het team van 
Tibet House Holland vanaf de start van het 
festival heeft gewerkt, wordt onder bege-
leiding van Tibetaans geïnspireerde muziek 
van ‘9 pillars’ verstrooid. Het zand wordt 
op hoopjes geveegd en in de lucht gegooid. 
De kleurrijke wolkjes symboliseren de tijde-
lijkheid van het bestaan.
Na zo veel ‘feel good’-activiteiten is het 
even omschakelen naar het volgende pro-
grammaonderdeel: de voorpremière van 
Drapchi. Deze film vertelt over operazange-
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‘Ik hoop dat we  
met dit festival de 
kennismaking met  
het boeddhisme 
enigszins 
laagdrempelig  
hebben gemaakt’
_ Linde Stelling
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res Yiga Gyalnang, die op een zomeroch-
tend wordt ontvoerd en als politiek 
gevangene in bijna volledige isolatie in een 
ondergrondse gevangeniscel wordt vastge-
houden. Gelukkig komt Lama Jigmé Namg-
yal ons eerst nog even bemoedigend 
toezingen. De positieve vibraties van zijn 
mantra trillen nog door wanneer de film 
begint. We kunnen dit goed gebruiken 
want de film is behoorlijk heftig en volgens 
Namgyal Lhamo – de hoofdrolspeelster die 
na de film aanwezig is – nog steeds de kei-
harde realiteit in hedendaags Tibet.
‘We weten nog niet of de film de bioscopen 
gaat halen’, vertelt Linde Stelling, initiatief-
neemster van de eerste editie van ‘Culture 
of Tibet’. Volgens haar is het in het Westen 
nog lastig een groot publiek te vinden voor 
films over bewustzijn. ‘Maar dat geldt ook 
voor het boeddhisme. Ik hoop dat we met 
dit festival de kennismaking met het boed-
dhisme enigszins laagdrempelig hebben 
gemaakt. En als ik de positieve reacties van 
de bezoekers mag geloven, is dit gelukt. Er 
komt zeker een vervolg.’
➜ Culture of Tibet-festival:  www.culture-
oftibet.nl of  facebook.com/cultureoftibet 
Lama Jigmé Namgyal:  

 www.phuntsokcholing.org. 
Golog Support Foundation:  

 www.gologsupport.org. 
House of Holland:   www.tibethouse.nl 
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Studie

Start tweejarig trainingsprogramma 
Tibetaans boeddhisme

Op 18 mei 2013 start trainingscentrum KenKon 
een tweejarig Nalandabodhi-leertraject Tibetaans 
boeddhisme. Tijdens dit trainingsprogramma wor-
den de twee hoofdstromingen van het boed-
dhisme, hinayana en mahayana, behandeld. De 
opleiding bestaat uit het bestuderen van teksten, 
contemplatieve oefeningen, discussies en exa-
mens. Uiteraard bestaat het traject naast een pad 

van studie, ook uit meditatie. Het leertraject is ontwikkeld door Dzogchen 
Ponlop Rinpoche (leider van Nalandabodhi International) en wordt ver-
zorgd door de Tibetaanse boeddhist Sebo Ebbens. Als mei niet lukt, is er 
ook de mogelijkheid om in juni of augustus te beginnen.

Sebo Ebbens heeft een aantal jaren lesgegeven aan de boeddhistisch geïn-
spireerde Naropa-universiteit in Boulder (VS). In 2007 richtte hij in Neder-
land het Centrum Contemplatieve Werkwijzen op waarin hij onderricht gaf 
over ‘de vijf wijsheden’ (aanwezigheid, helderheid, rijkdom, passie en actie) 
van het Tibetaans boeddhisme. In mei verschijnt zijn boek Stralend in de 
wereld bij uitgeverij Asoka.
➜ Kenkon is gevestigd in een stiltegebied aan de rand van Wageningen. Voor 
meer informatie over het programma: tel. 0317-452946 of kijk op de website:

 http://kenkon.org/ 
 www.nalandabodhi.org

Retraite 

Emoties begrijpen met Thich Nhat Hanh
In juni komt Thich Nhat Hanh naar het 
European Institute of Applied Bud-
dhism (EIAB) in Duitsland om twee 
retraites te begeleiden met als thema 
‘Onze emoties begrijpen’. De retraite 
van 4 tot en met 9 juni 2013 wordt ver-
taald in het Nederlands.

Emotionele stabiliteit
Tijdens de retraite leer je hoe je gevoelens kunt waarnemen en hun oorza-
ken kunt herkennen. In plaats van onaangename gevoelens te bestrijden of 
te onderdrukken, leer je deze te accepteren. Een aandachtige en liefdevolle 
omgang met onze emoties leidt tot harmonie en emotionele stabiliteit. 
Door lezingen en oefeningen krijgt men inzicht in de boeddhistische psy-
chologie. Op de website van Stichting Leven in Aandacht vindt u meer 
informatie over de retraite en hoe u zich kunt inschrijven.

 www.aandacht.net/tnh2013
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