
We leven in een periode met veel 
uitdagingen. Wat kunnen we doen als 
zoveel om ons heen zo wanhopig lijkt? 
Er zijn manieren en mogelijkheden 
om door deze uitdagingen heen 
te navigeren. De beoefening van 
mindfulness stelt ons in staat om 
stabiliteit en een dieper bewustzijn over 
onszelf en de wereld om ons heen te 
cultiveren. Alleen dan kunnen we beter 
voor onszelf, anderen en de planeet 
zorgen. En de schoonheid aanraken die 
de aarde te bieden heeft.

Sister True Dedication zal concrete 
handvaten en inzichten delen uit Thich 
Nhat Hanh’s nieuwe boek Met zen de 
planeet redden dat ze heeft samengesteld 
en van uitleg heeft voorzien.

De lezingen van Sister True Dedication 
zijn onderdeel van een mindfulness 
programma. Dit programma wordt 
verzorgd door een team kloosterlingen 
bestaande uit Sister Sang Nghiem, 
Brother Pham Hanh en Brother Ruong 
Hieu. Deze kloosterlingen komen 
allemaal uit Nederland.

Zen-boeddhistische leraar Sister True 
Dedication deelt inzichten hoe mindfulness 
kan helpen in deze moeilijke tijden
Openbare lezingen in UTRECHT (3 mei), AMSTERDAM (5 mei) en NIJMEGEN (8 mei)
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3 Mei, Cultureel Centrum 
Parnassos, Utrecht 

Kruisstraat 201, 3581 GK 
Time: 17:00 - 19.00 
Alleen voor studenten

“Alleen een collectief ontwaken zal ons de 
kracht geven voor de veranderingen die nodig 
zijn om onszelf en de planeet te beschermen.”

5 Mei, Tolhuistuin, 
Amsterdam

IJpromenade 2, 1031 KT
Time: 14:00 - 17.00  
Open voor iedereen

De voertaal is Engels met de mogelijkheid voor Nederlandse vertaling (simultaan). 
Kijk voor meer informatie op www.aandacht.net, de stichting van Leven in Aandacht. 
Aanmelding via:  

ZEN AND THE ART OF 

SAVING THE PLANET

8 Mei, Cultureel centrum 
Lindenberg, Nijmegen

Ridderstraat 23, 6651 TM
Time: 10:00 – 16:30
Open voor iedereen

YOU ARE THE FUTURE BEING PEACE

Brother Pham Hanh Sister Sang Nghiem Brother Ruong Hieu

Utrecht: https://www.aandacht.net/activiteiten/liapro-
gramma/lezing-en-meditatie-door-sr-true-dedication

Amsterdam: https://www.aandacht.net/activiteiten/
liaprogramma/lezing-true-dedication

Nijmegen: https://www.aandacht.net/activiteiten/li-
aprogramma/dagvanaandacht-true-dedication
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