Wat anderen zeiden over de eerdere cursus
Boeddhistische geschiedenis:
– “Een hele complete serie, met veel verhalen en
beeldmateriaal, levendig en enthousiast verteld.
Aanrader!”
– “Heel geschikt om meer greep te krijgen op en
kunnen plaatsen van de Boeddhistische wereld.”
– “Je proeft de verrassende diepgang en ruimte
die aan Boeddhisme ten grondslag ligt.”
– “De geschiedenis van ontstaan Boeddhisme
heeft dat kleurrijke en mysterieuze, ik vond het
een feestje te mogen volgen.”
– “Interessante cursus, iedereen aan te raden die
geïnteresseerd is in Boeddhisme en de Aziatische
cultuur.”
– “Het boeit hart en hoofd, ik haal overal iets uit
waar ik wat mee kan.”
– “Een prachtige en interessante cursus.”

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is bedoeld voor ieder met belangstelling
voor Boeddhisme en voor huidige studenten van
Nyingma. Voor wie zijn kennis van Boeddhisme
en de boeddhistische traditie wil verdiepen, een
totaalbeeld wil krijgen van de traditie, toen en nu,
en daarbij ook de inspiratie zoekt voor het eigen
leven.

Algemene cursusinformatie

Data: 13, 20, 27 sept 4, 11, 25 okt 1, 8, 15, 24 nov
Tijd: dinsdag 18.45 – 20.00 uur
Kosten: € 95; Nyingma cursisten € 75
Begeleiding: Ans Vos

Basiscursus
Boeddhistische Geschiedenis
...kennis, verhalen, inspiratie...

Ans Vos werd opgeleid als cursusleider en als

docent biologie en geografie en was lange tijd
werkzaam bij het Instituut voor Natuureducatie
		
en Duurzaamheid. Als student
		
is zij sinds 15 jaar verbonden
		
aan Nyingma Centrum
		
Nederland, waarvan de
		
laatste 7 jaar als docent.
		
		
Ans volgde ook diverse
		
trainingen in het Nyingma
Institute,in Berkeley, California, het Nyingma
‘moederinstituut’ in de USA.
“De boeken en de trainingen van Tarthang Tulku,
stichter van de Nyingma Centra, hebben mij veel
gebracht. Die kennis en ervaring maakt dankbaar
en deel ik graag met anderen.”
“If we are serious about following in this
lineage, we must know its roots, and must
make them part of ourselves. Otherwise, the
foundation of our practice will be weak, and
whatever we erect will collaps. Knowing the
roots means knowing the history of this
tradition, for in this way we give support to our
own inquiry.“
Tarthang Tulku, Crystal Mirror 1-3, introduction.

dinsdag van 18.45 - 20.00 uur
13, 20, 27 september 2016
4, 11, 25 oktober 2016
1, 8, 15, 24 november 2016

Nyingma Centrum Nederland
Reguliersgracht 25 1017 LJ A’dam
020 6205207 www.nyingma.nl
nyingmacentrum@nyingma.nl

Wat is ‘Boeddhistische’ geschiedenis?

Boeddhistische geschiedenis is meer en grootser
dan je ‘denkt’ en omvat meer dan jaartallen en
gebeurtenissen. Boeddhistische geschiedenis
nodigt je ook uit om voorbij je denken en je westerse geest te gaan en je te laten raken door de
verhalen waar de traditie zo rijk aan is. In veel van
de verhalen en overleveringen gaat het niet uitsluitend om het gebeurde zelf, maar om de diepere
kennis die de Boeddha en de vele latere meesters
door de eeuwen heen wilden overbrengen, tot aan
nu.

Basiscursus Boeddhistische geschiedenis

Deze basiscursus Boeddhistische Geschiedenis
van 10 lessen geeft je een totaalbeeld van de
boeddhistische wereld zoals die is ontstaan, zich
ontwikkelde, overgedragen werd en nu is: een
gids en overzicht. En zal je ook inspireren door
wat de kennis van de traditie je kan bieden voor je
eigen leven.
Met historische verhalen en veel beeldmateriaal
van boeddhistische kunst, tempels en stoepa’s.
We gebruiken af en toe ook eenvoudige meditatie
en contemplatie oefeningen die helpen om de
ervaring naar nu te brengen. Het bijbehorende
cursusmateriaal bestaat uit vertaalde teksten uit
de Crystal Mirror serie van Tarthang Tulku en
prints van de presentaties.

Les 1: De wereld en India vóór en in de tijd van 		
Boeddha
De wereld beleefde in 1000-200 v. Chr. een
omwenteling in bewustzijn met de opkomst van
profeten en filosofen. Hoe kwam dat en hoe was
dat in India?
Les 2: Boeddha en de Vedische cultuur van India
rond 500 v.Chr
Over de cultuur van India toen en over het leven
en de leringen van Boeddha. Wat maakte zijn leer,
de Dharma, zo succesvol in die tijd en die cultuur?
Les 3: De eerste belangrijke leerlingen van
Boeddha
Bijzondere verhalen over belangrijke eerste grote
leerlingen van Boeddha, zoals Sariputra en
Moggalama en andere vroege grote meesters.
Les 4: Boeddhisme in de eerste eeuwen na
Boeddha en onder koning Asoka
Hoe werd de Dharma overgedragen in de eerste
eeuwen na Boeddha? Met ook het verhaal van de
grote koning Asoka: van gewelddadige veroveraar
tot promotor van Boeddhisme.
Les 5: Boeddhisme komt naar Sri Lanka
De eerste verspreiding van Boeddhisme en de
eerste teksten op schrift, de ‘Pali Canon’, in 100
na Chr. Met prachtige voorbeelden van
Boeddhistische grotten en kunst.
Les 6. Boeddhisme gaat van Sri Lanka verder
naar ZO-Azië
De verspreiding vanuit Sri Lanka naar Birma,
Cambodja, Thailand via de ontwikkeling van het
‘Hinayana’ Boeddhisme. Met aandacht voor de
vele mooie tempels en kunst.
Les 7: Opkomst ‘Mahayana’ Boeddhisme en de
universiteit Nalanda in N-India
Ontstaan van ‘Mahayana’ Boeddhisme;
verschillen en overeenkomsten tussen Hinayana
en Mahayana.

De bloei van de enorme Boeddhistische
universiteit Nalanda van 200-1200 n Chr. met de
studies en verhalen, zoals over student en
geleerde Santideva.
Les 8: Boeddhisme komt naar China en verder
‘Mahayana’ Boeddhisme arriveert via zijderoutes
vanaf de 1e eeuw v. Chr in China, o.a. via de
beroemde Chinese pelgrim Xuanzang. Over de
ontwikkeling van ‘Chan’ (Zen) en de verspreiding
van daar naar Korea en Japan.
Les 9: Boeddhisme komt naar Tibet
Na verval van Boeddhisme in India komt in de 7de
eeuw Boeddhisme ook in Tibet. Over de wonderlijke introductie en vestiging van de Dharma door
de drie ‘Dharma koningen’ van het Tibetaanse rijk
en door de grote meester Padmasambhava.
Les 10: Tibetaans Boeddhisme door de eeuwen
heen
Over de ontwikkeling van het Tibetaans Boeddhisme in vogelvlucht: van ontstaan Tibetaanse
‘Vajrayana’ Boeddhisme, bloei en onderdrukking,
opkomst van de 4 grote scholen Nyingma, Sakya,
Kagyu, Gelug en ontstaan Dalai Lama’s tot de
invasie door China en de verspreiding naar het
Westen.

