__________________________________________________________________________

KENNISMAKING
MET
SANSKRIET
Sanskriet is nauw verbonden met Yoga. Immers, alle namen van Āsanas en vele belangrijke begrippen,
die vaak niet anders weergegeven kunnen worden, zijn in deze oude taal verwoord. Sanskriet wordt wel
de taal van de waarheid genoemd. Om geïnteresseerden wat wegwijs te maken in Sanskriet, de
filosofische kant van de taal te belichten en eventuele weerstanden weg te nemen, is er weer een
mogelijkheid deze korte cursus te volgen, opgezet door onze school. Deze wordt op drie
zaterdagochtenden gehouden van 10.00 - 12.00 uur. De data:
ZATERDAGMORGEN ZATERDAGMORGEN ZATERDAGMORGEN -

29 februari 2020
7 maart 2020
21 maart 2020

van 10.00 uur t/m 12.00 uur
We beginnen met meditatie en zullen dan steeds ongeveer 1½ uur bezig zijn met Sanskriet.
Aan de orde komen o.a. : achtergrond van de taal - het alfabet - letters/klanken/mantra's in relatie tot
chakra's - de uitspraak - transcriptie - wat is taal? - klinkers en medeklinkers - ontwikkeling van een
woord - taalkundige benoemingen - ontleden - enkelvoud/tweevoud/meervoud - naamvallen enz.
In de Yogalessen worden de Sanskriet-namen, die veelvuldig voorkomen, vaak moeilijk gevonden.
Deze cursus geeft wat meer inzicht en dan verdwijnt meestal de wat minder positieve houding ten
opzichte van Sanskriet.
Daarvoor in de plaats ontstaat meer respect voor deze oude taal van de Waarheid. Het is bijvoorbeeld
leuk om te weten, dat wij allemaal een zielennaam hebben in... het Sanskriet!
Je weet dus eigenlijk al, dat Sanskriet een zeer belangrijke taal is.
Lesmateriaal wordt op de cursus overhandigd. De cursus wordt gegeven door Jan Th. van Opzeeland.
Kosten voor de 3 lessen: Euro 30,-- per persoon, te betalen bij aanvang eerste les.
Geïnteresseerden gelieven bijgaand inschrijvingsformulier tijdig ingevuld in te leveren. Bij te weinig
deelname wordt de cursus verschoven naar volgend les jaar.
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INSCHRIJVING CURSUS: KENNISMAKING MET SANSKRIET.

Op de zaterdagmorgen van 29 februari , 7 en 21 maart 2020, van 10.00 - 12.00 uur.
Naam: ................................................................................................................................
Straat: ................................................................................................................................
Postcode: ......................

Plaats: ...................................................................................

Telefoonnummer: ...........................................................

Het lesgeld van Euro 30,-- zal ik op de eerste les voldoen.

Handtekening:.........................................................

Opsturen of inleveren bij:
Stichting Raja Yoga 't Gooi,
Kruislaan 20,
1401 TZ Bussum
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