Guda van der Lee is in 2011 begonnen met de
studie Tibetaanse taal en literatuur op het Nyingma
Centrum, onder leiding van Guusje Ebbens. Ze
werkt sinds 2012 bij Uitgeverij Dharma, onderdeel
van Nyingma Centrum Amsterdam. Guda woont
sinds 2017 in Noorwegen, vanwaar ze de online
lessen geeft.

ONLINE TRAINING Tibetaanse taal

Niveau 1, Module 2

10 Webinars en 1 live workshop
Kosten: € 95
Webinars:
Datum:		
Periode:
Begeleiding:

woensdagen van 10.30-11.30
12/09-28/11
Guda van der Lee

Bijeenkomst workshop in het Nyingma Centrum:
Datum:
woensdag 17/10
Tijd:		
10:30-12:30
Begeleiding:
Guusje Ebbens
Inschrijven:

info@nyingma.nl
Online inschrijven

A-

ONLINE TRAINING

Tibetaanse
Taal & Literatuur
niveau 1, module 2
12 sept t/m 28 nov 2018
Woensdag 10.30-11.30 uur

A-

leer de taal van
het Tibetaans Boeddhisme

Guusje Ebbens is sinds de oprichting verbonden
aan het Nyingma Centrum. Vanaf 2011 geeft zij
les in de klassieke Tibetaanse taal in het Nyingma
Centrum. Naast het lesgeven leidt zij ook Uitgeverij
Dharma.
KANJUR en TANJUR
De canon van het Tibetaans boeddhisme bestaat uit
twee delen: de Kanjur (woorden van de Boeddha)
en de Tanjur (commentaren van grote meesters).
Foto: bestuderen van de opbouw van de Tibetaans-boeddhistische canon (Kanjur en Tanjur).

Nyingma Centrum Nederland

Reguliersgracht 25 Amsterdam 020 6205207
nyingmacentrum@nyingma.nl
www.nyingma.nl

Visie

Over de cursus

Het Tibetaanse schrift

De studie Tibetaans is direct verbonden met het
traditionele Tibetaans boeddhisme. De visie achter
het onderricht in de Tibetaanse taal en literatuur is
dat daardoor de kennis overgedragen kan worden
die aanwezig is in de Tibetaans-boeddhistische
teksten. Je studie Tibetaans kan je inspireren en
ondersteunen in je beoefening.

Deze online beginnerscursus vormt module 2 van
niveau 1 van het curriculum Tibetaanse taal en literatuur op het Nyingma Centrum Amsterdam. Het
hele curriculum bestaat uit vier niveaus.

Het klassieke Tibetaanse schrift is in de 7e eeuw
speciaal ontwikkeld om een vertaling van de kostbare leer van de Boeddha op schrift te kunnen stellen in de Tibetaanse taal. Deze vertaling is in de
eeuwen erna tot stand gebracht tijdens een periode
van intensieve samenwerking tussen Tibe
taanse
koningen, verlichte lama’s en honderden zeer grote
geleerden uit zowel India als Tibet.

Niveau 1: spelling, woordvolgorde en zinsopbouw
Niveau 2: werkwoorden
Niveau 3: gevorderde grammatica en start met vertalen
Niveau 4: bestuderen van de opbouw van de Tibetaans-boeddhistische canon (Kanjur en Tanjur) en
een selectie van teksten hieruit.

Niet alleen de teksten maar ook de Tibetaanse
karakters zelf hebben een inherente filosofische
betekenis. Daarom besteden we veel aandacht
aan het zelf kunnen schrijven van het Tibetaanse
schrift.

Tijdens module 2 leer je over de opbouw van
zinnen en de woordsoorten in het Tibetaans, en
krijg je een introductie in het gebruik van werkwoorden en naamvallen. Na afronding van mo
dule 2 zal ook module 3 online aangeboden worden. Deze cursus staat open voor een ieder die het
Tibetaanse schrift al kan lezen. Ons doel is om in
de toekomst ook niveau 3 en 4 online aan te bieden.
Per module wordt het cursusmateriaal online be
schikbaar gesteld.

“Tibetan texts offer a unique doorway into the realm
of awakening, because the path they set forth is still intact.”
– Tarthang Tulku

Uit de vertaalde geschriften spreekt een kracht en
een wijsheid die ze van onschatbare waarde maakt,
zowel nu als in de toekomst. Het is daarom van
groot belang om de Tibetaanse taal en literatuur
levend te houden, zodat de kennis uit deze
geschriften toegankelijk blijft.

