BOEDDHISTISCHE STUDIE EN BEOEFENING V

‘Taking Refuge & The Six Paramitas’
Deel 1:
6 september 2018 t/m 24 januari 2019
		donderdagavond van 20:15-21:45 uur
Deel 2:
nadere informatie volgt

Begeleiding: Ans Vos
14 lessen + 2 retraitedagen

Boeddhistische Studie en Beoefening
De lessen Boeddhistische Studie en Beoefening
van het Nyingma Centrum introduceren het
traditionele pad van beoefening en de klassieke
teksten van de Dharma, de leer van Boeddha in
elkaar opvolgende jaartrainingen:
Jaartraining I: Basistraining ‘Leven en leer van
		
de Boeddha’
Jaartraining II: ‘Healing Self and World’
Jaartraining III: ‘Taking Responsibility for Mind’
Jaartraining IV: ‘Turning the Mind to the Dharma’
Jaartraining V: ‘Taking Refuge & The Six
		
Paramitas’
Jaartraining V: ‘Taking Refuge & The Six
Paramitas’
De leringen van de Boeddha – de visie op lijden
en de oplossing voor onze frustraties – hebben
alle gemeen dat ze een focus hebben op de mind,
de geest. Je geest kan zijn als een vriend die je
helpt en steunt, of een vijand die simpele erva
ringen verandert in frustraties. De belangrijkste
stap op het pad naar innerlijke vrijheid is te besef
fen dat dat alleen maar kan door het begrijpen van
de geest.
In Jaartraining V vervolgen wij het onderzoek
van de eigen geest via de klassieke analyse van de
‘illusie van het zelf ’ van Jaartraining IV. Als dat
‘zelf ’ een illusie is, wat is dan wél betrouwbaar?
In het eerste deel van deze jaartraining staan we
via studie en beoefening stil bij wat werkelijk be
trouwbaar is, wat onze ‘toevlucht’ is, als basis voor
ons bestaan als mens. We doen dat eerst aan de
hand van de klassieke, zogeheten ‘Vier gedachten’,
overwegingen die de mind naar de Dharma kun
nen keren. Ten slotte volgen 2 retraitedagen over
‘Toevlucht nemen’ en vijf lessen over een serie van
in totaal 25 oefeningen in het dagelijks leven.
In Deel 2 van de jaartraining volgen we de
diepgaande training van de ‘Six Paramitas’, mede
begeleid door Ralph McFall vanuit de VS.

Voor wie is de jaartraining bedoeld?
Deze jaartraining is bedoeld voor studenten
die Jaartraining IV hebben gevolgd of andere
gevorderde Nyingma studenten na overleg met
de docent.

BSP Jaartraining V
1e semester ‘Taking Refuge’
14 lessen + 2 retraitedagen Kosten: € 295
Inschrijven: info@nyingma.nl
Schrijf je direct in
2e semester ‘ The Six Paramitas’
nadere informatie volgt
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Reguliersgracht 25 Amsterdam

020 6205207
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Boeddhistische Studie en Beoefening, Jaartraining V

Taking Refuge & The Six Paramitas
“Taking refuge marks a transition from interest
in spiritual growth to a commitment to follow
the path to its end. Traditional teachings explain
the importance of preliminary investigation and
understanding that precedes the decision.”
– Tarthang Tulku in Practices on the Buddhist Path, p6

Deel 1 – ‘Taking Refuge’
Lessen: 1 t/m 14: 6 september t/m 24 januari 2019;
geen lessen in schoolvakanties

‘Taking Refuge’ begint met lessen over de de ‘Vier Gedachten’ – overwegingen
die ons inspireren en helpen om ‘toevlucht’ te nemen tot de Boeddha, de Dharma
en de Sangha. Hierna staan ‘vertrouwen en motivatie’ centraal, wat leidt tot twee
retraitedagen waarin we werken met de beoefening van toevlucht nemen. Tot slot
krijg je, aan de hand van de ‘Vier Gedachten’, 25 motiverende, dagelijkse beoefeningen mee, voor toepassing in je dagelijks leven. Je ervaringen hiermee bespreken
we in 5 terugkomlessen.
– Les 1: Introductie en inspiratie (6 september)
– Les 2 t/m 7: De ‘Vier Gedachten’ (13 september t/m 18 oktober)
– Les 8 en 9: Vertrouwen en Motivatie (1 en 8 november)
– Twee retraitedagen ‘Toevlucht nemen’ (zondag 11 en zondag 18 november)
– Les 10 t/m 14: De ‘25 beoefeningen’ (6 en 13 december; 10, 17 en 24 januari)
Begeleiding: Ans Vos
Deel 2 – ‘The Six Paramitas’
Voor het tweede deel nodigen we je uit om van 15 t/m 19 februari deel te
nemen aan de inleidende retraite ‘Practices on the Buddhist Path’, gegeven door
Ralph McFall, naaste leerling van Tarthang Tulku. Daarna volgt vanaf maart de
diepgaande wekelijkse training ‘The Six Paramitas’ voor gevorderde studenten. ‘The
Six Paramitas’ zijn, ruwweg vertaald, de zes ‘perfecties’: vrijgevigheid, discipline,
geduld, toewijding, meditatie en transcendente wijsheid.
Begeleiding: Ans Vos, Guusje Ebbens en (vanuit de VS) Ralph McFall

