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Vi er alle, ifølge buddhismen, grunnleggende 
sett opplyste mennesker med grenseløs 

visdom, medfølelse og glede. Men hvordan kan 
man hevde dette? Vi hører ofte nyheter om og har 
erfaringer med negative handlinger og ukloke valg 
der vi påfører oss selv og andre smerte og lidelse. 
Men vi er uendelig mye mer enn den smerte og 
forvirring vi ofte opplever og er vitne til. Formålet 
med den buddhistiske vei er transformasjon der 
vi avdekker vårt indre opplyste potensiale – også 
kalt vår buddhanatur – godt gjemt under lag av 
forvirring, negative følelser, selvopptatthet og 
dårlige vaner.

For den som ønsker å ta fatt på denne veien, er 
det mye å lære og mye å gjøre. Buddhismen 

har mange metoder, der studier, refleksjon og 
meditasjon regnes som de tre viktigste. Studier 
er viktig og nødvendig for å gi vår søken en 
retning. Meditasjon er “nøkkelen” som kan åpne 

opp og vise oss sinnets sanne natur med alle 
våre iboende kvaliteter av visdom, medfølelse og 
glede. Refleksjon er brobyggeren mellom studier 
og meditasjon, der det vi lærer bringes ned på 
et konkret erfaringsnivå. Vi har dette dyrebare 
liv, så hvorfor ikke bruke det på en meningsfull 
måte! 

Vi har lagt bak oss halvannet år med mye 
usikkerhet og endrede planer i forbindelse 

med Covid-19. Det er umulig å forutsi hvordan 
høsten vil bli. Vi håper at vi kan gjennomføre 
programmet som planlagt, men følg uansett 
med på www.ktl.no og Facebook for eventuelle 
endringer.

Vi gleder oss i alle fall over å presentere et 
rikholdig og spennende program for høsten 

2021 og håper du finner noe som vil være nyttig 
for deg på din vei!

Velkommen til høstens program!

• Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL) på Bjørndal i Oslo, Bjørnåsvn. 124, 1272 Oslo 
• Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL) utenfor Ski, Siggerudveien 734, 1400 Ski
• Rinzai Zen Senter (RZS) Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo

Påmelding og forhåndsbetaling er nødvendig for alle kurs, minst tre dager før kursstart. 
Hvis det blir for få påmeldte, blir kursene avlyst. Praktisk informasjon finnes bakerst i 
programmet.

Kontonummer: 1644 02 22548     IBAN: NO54 1644 02 22548    BIC: DNBANOKKXXX

Aktivitetene finner sted:

Essensen av de 
mest avanserte 
instruksjonene er å finne 
i ett enkelt øyeblikks 
oppmerksomhet.            
- Minling  Jetsün Khandro Rinpoche 

Foto forside og av Minling Jetsün Khandro Rinpoche: Flemming Skajem-Eriksen 



Lærere

Aktivitetene finner sted:

Ani Könchog Lhamo
Ani Könchog er ordinert 
nonne i den tibetanske 
tradisjonen og psykolog. Hun 
har praktisert buddhisme i 
over 30 år og har bl. a. Pema 
Chödrön, Tsoknyi Rinpoche 
og B. Alan Wallace som sine 
hovedlærere. Hun 
underviser hovedsakelig på 
norsk.

Lama Fredrik Liland
Fredrik Liland har vært aktiv i 
Karma Tashi Ling buddhistsamfunn 
siden 1999. Fra 2002 studerte 
han buddhisme og tibetansk språk 
ved Rangjung Yeshe Institute i 
Nepal og Universitetet i Oslo. Han 
har jobbet med oversettelser av 
buddhistiske tekster fra tibetansk til 
engelsk og norsk. Han har tilbrakt 
fire år i retreat ved Thrangu Sekhar 
Retreat Centre i Nepal. Fredrik 
underviser på norsk.Marte Møller

Marte Møller har vært tilknyttet 
KTLBS siden 2005. Hun bodde 
på Karma Tashi Ling i perioden 
2015–18 hvor hun blant annet 
ble kjent med fenomenet 
klardrømming (lucid dreaming), 
som hun også denne høsten 
leder en studiegruppe i.

Lama Roar Vestre
Lama Roar Vestre kom til 
Karma Tashi Ling høsten 1977. 
I perioden 1979-83 gjorde han 
det tradisjonelle 3-års retreatet 
under veiledning av Kalu 
Rinpoche. Han har etter dette 
undervist mange ganger ved 
KTLBS. Siden 1994 har han 
vært elev av Minling Jetsün 
Khandro Rinpoche. De siste 
årene har han bodd i hennes 
senter Mindrolling Lotus Garden 
i USA hvor han fra 2005 har vært 
drupön (retreatmester). Lama 
Roar underviser både på norsk 
og engelsk.

Christine Celucci Lund
Christine Celucci Lund Lund har 
praktisert yoga siden 1995 og er 
utdannet yogalærer innen flere 
tradisjoner. Hun har vært aktiv i 
KTLBS siden 2007.

Amjee Menpa Namgyel Phunrab
Phunrab er en sertifisert og 
godkjent lege innen tibetansk 
medisin. Han mottok sin serti-
fisering med utmerkelse og er 
kjent for sin holistiske tankegang 
og omsorgsfulle behandling av 
pasienter. Amjee Menpa Nam-
gyal Phunrab bor i Sør-India og 
underviser på engelsk via Zoom.

Anne Berteig
Anne Berteig kom i kontakt 
med buddhismen og Karma 
Tashi Ling første gang i 
1975. Siden 1996 har hun 
vært aktiv i Karma Tashi 
Ling buddhistsamfunn og 
mottatt undervisning av Lama 
Changchub og mange andre 
lærere. 

Lama Changchub Tsering
Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde 3-års retreat 
(lamautdannelsen) i perioden 1988–91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Siden 
Lama Talos død i 1994 har han vært hovedlama i KTLBS. Gjennom alle disse 
årene har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han 
underviser hovedsaklig på engelsk.
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August
15 Sø Heldags introduksjon og informasjon om B. Alan Wallace’s retreat Lucid Dream 

and Dream Yoga m/Marte Møller, kl 10-18, KTL
23 Ma Start Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS
26 To Start Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
28 Lø Chenrezig- og Mahakalameditasjon, kl. 18; Chöd-rituale, kl. 19, m/LC, KTL

28-29 Lø-Sø Forberedelse til døden m/Amjee Namgyal, kl. 10-12, KTL/Zoom 
28-29 Lø-Sø Kurs i tibetansk dans m/Lobsang Pelmo, kl. 13-15, KTL

30 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS

31 Ti Start Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.45-
20.30, KTL/Zoom

September
1 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom

3-5 Fr-Sø Åpne ditt hjerte m/Ani Könchog, kl. 18 (fre) - 17 (søn), KSL
4 Lø Karma Pakshi tsogpuja m/Lama Changchub, kl. 18, KTL
6 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS

8 On Start Bodhicaryavatara: The Way of the Bodhisattva med Lama Roar Vestre, 
kl. 19-21, Zoom

9 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
11 Lø Chenrezig- og Mahakalameditasjon, kl. 18; Chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL

11-12 Lø-Sø Tibetansk buddhisme, grunnleggende prinsipper og meditasjonsteknikker m/
Anne Berteig/Fredrik Liland, kl. 10-17, KTL

13 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS

14 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.45-
20.30, KTL/Zoom

15 On Bodhicaryavatara: The Way of the Bodhisattva med Lama Roar Vestre, kl. 19-
21, Zoom

16 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
17 Fr Oslo Kulturnatt, Åpent tempel, kl. 16-22, KTL

18-19 Lø-Sø Vajrayana del 1: Grunnleggende prinsipper, m/Lama Changchub, kl. 11-18, 
KTL

20 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS

v

Programoversikt våren 2021
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22 On Bodhicaryavatara: The Way of the Bodhisattva med Lama Roar Vestre, kl. 19-21, 
Zoom

23 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
24-26 Fr-Sø Mini stilleretreat m/Ani Könchog, kl. 18 (fre) - 17 (søn), KSL
25-26 Lø-Sø Kurs i Hjertesutraen m/Lama Changchub, kl. 11-18, KTL

27 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS

28 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.45-20.30, 
KTL/Zoom

29 On Bodhicaryavatara: The Way of the Bodhisattva med Lama Roar Vestre, kl. 19-21, 
Zoom

30 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom

Oktober
2 Lø Chenrezig- og Mahakalameditasjon, kl. 18; Chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL

2-3 Lø-Sø Tibetansk buddhisme, grunnleggende prinsipper og meditasjonsteknikker m/
Anne Berteig/Fredrik Liland, kl. 10-17, KTL

4 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS

6 On Bodhicaryavatara: The Way of the Bodhisattva med Lama Roar Vestre, kl. 19-21, 
Zoom

7 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
9-10 Lø-Sø 12 nidanas. Kurs m/Lama Changchub, kl. 11-18, KTL

11 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS

12 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.45-20.30, 
KTL/Zoom

13 On Bodhicaryavatara: The Way of the Bodhisattva med Lama Roar Vestre, kl. 19-21, 
Zoom

14 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
16 Lø Chenrezig- og Mahakalameditasjon, kl. 18; Chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL

16-17 Lø-Sø Yogahelg m/Christine Celucci Lund, kl 10-16, KTL
18 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS

20 On Bodhicaryavatara: The Way of the Bodhisattva med Lama Roar Vestre, kl. 19-21, 
Zoom

21 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
23-24 Lø-Sø Vajrayana del 2: Praktiske aspekter, m/Lama Changchub, kl. 11-18, KTL 

25 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS

26 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.45-20.30, 
KTL/Zoom

27 On Bodhicaryavatara: The Way of the Bodhisattva med Lama Roar Vestre, kl. 19-21, 
Zoom

28 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
30 Lø Chenrezig- og Mahakalameditasjon, kl. 18; Chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL

30-31 Lø-Sø Lojong med Fredrik Liland, kl. 10-17, KTL

November
1 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS

3 On Bodhicaryavatara: The Way of the Bodhisattva med Lama Roar Vestre, kl. 19-21, 
Zoom

4 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
6 Lø Klargjøring og innvielse av Chenrezig- og Tara-statuene, kl. 11-19.30, KTL

v
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8 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS

9 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.45-20.30, 
KTL/Zoom

10 On Bodhicaryavatara: The Way of the Bodhisattva med Lama Roar Vestre, kl. 19-21, 
Zoom

11 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
13-14 Lø-Sø Bardo-kurs m/Lama Changchub, kl. 11-18, KTL

15 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS
18 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
20 Lø Chenrezig- og Mahakalameditasjon, kl. 18; Chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL
22 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS

23 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.45-20.30, 
KTL/Zoom

25 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
27 Lø Chenrezig- og Mahakalameditasjon, kl. 18; Chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL

27-28 Lø-Sø Nyenthun, kl. 10-17, KTL 
29 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS

Desember
2 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
4 Lø Chenrezig- og Mahakalameditasjon, kl. 18; Chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL

4-5 Lø-Sø Mahamudra m/Lama Changchub, kl 11-18, KTL

5 Sø
Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga. Introduksjon av og informasjon 
om B. Alan Wallace’s Lucid Dream and Dream Yoga Retreat 2018
m/Marte Møller, kl 10-18, KTL

6 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS

7 Ti Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga m/Marte Møller, kl. 18.45-20.30, 
KTL/Zoom

9 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
13 Ma Meditasjon i Oslo sentrum, kl. 18.30-20.30, RZS
16 To Åpen undervisning m/Lama Changchub, kl. 18, KTL/Zoom
18 Lø Chenrezig- og Mahakalameditasjon, kl. 18; Chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL

27-30 Ma-To Juleretreat (Buddhanaturen) m/Lama Changchub, KTL
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Lama Changchub leder stille 
meditasjon hver morgen kl. 7 og 
chenrezig-meditasjon hver kveld kl. 

18. Åpent for alle. 

Meditasjonen utgår torsdagskvelder når Lama 
Changchub har undervisning, og lørdagskveldene 
når det er meditasjon på chenrezig, mahakala og 
chød.

Morgenmeditasjonen og chenrezig-meditasjonen 
med tilhørende tekster finner du også på Karma 
Tashi Ling sin YouTube-kanal.

Tid: Daglig kl. 7 og kl.18     

Daglig meditasjon i tempelet på Karma Tashi Ling buddhistsenter

Velkommen til åpne torsdagskvelder 
på Karma Tashi Ling buddhistsenter. 
På disse kveldene blir det meditasjon 
og undervisning av Lama Changchub i 

forskjellige temaer i buddhismen. Det er åpent for 
alle og påmelding er ikke nødvendig.

Torsdagsundervisningen vil i løpet av høsten også 
bli tilgjengelig via Zoom. Støttemedlemmer mottar 
Zoom-lenke automatisk, andre interesserte kan 
melde sin interesse til post@ktl.no.

Tid: Torsdager kl. 18-20 
Varighet: 26. august - 16. desember
Donasjonsbasert 

Åpen torsdagskveld på Karma Tashi Ling buddhistsenter

Dette er et tilbud for deg som kan 
litt tibetansk eller ønsker å lære det, 
eller er interessert i hvordan Buddhas 
lære skal se ut i norsk språkdrakt. Vi 
møtes på Zoom hver onsdag for å 

lese Gampopas «Frihetens smykke» («Jewel 
Ornament of Liberation») på originalspråket 
tibetansk. Lesingen går på rundgang blant 
deltagerne. Vi diskuterer hvordan teksten best kan 
gjengis på norsk, hvordan de mange spesielle 
buddhistiske begrepene kan oversettes (eller 
ikke), og hva teksten forsøker å fortelle oss. Du er 
også hjertelig velkommen om du ønsker å være 
en passiv deltager, og kun vil høre på. Innspill om 
hvordan teksten tar seg ut på norsk, eller hvordan 
filosofien kan forstås for oss nordboere, er hjertelig 
velkomne. Første onsdag i måneden møtes vi 
også fysisk på Karma Tashi Ling.

Frihetens smykke er en såkalt lamrim-tekst som 
tar for seg hele den buddhistiske treningsveien 
fra start til slutt: En bodhisattvas reise med 
utgangspunt i vår iboende buddhanatur til 
vi når buddhatilstanden. Den er skrevet av 
Gampopa (1079–1153), en av kagyu-tradisjonens 
grunnleggere og største mestere. 

Start: 8. september
Tid: Onsdager kl. 18.30 - 20.30. 
Sted: Første onsdag i måneden på Karma 
Tashi Ling buddhistsenter; ellers på Zoom
Påmelding: fredrikliland@gmail.com 

Den tibetansk-buddhistiske vei på originalspråket  
– språk, filosofi og diskusjon med Fredrik Liland

Faste aktiviteter
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Chenrezig-, mahakala og chødmeditasjon
Også i høst blir chenrezig-og mahakalameditasjon et fast tilbud på lørdagskveldene 
kl.18. Vi mediterer på yidamen Chenrezig for å trene i kjærlighet og medfølelse for alle 
levende vesener som har det vanskelig akkurat nå. Gjennom resitasjon av mantraet 

OṂ MAṆI PADME HŪṂ påkaller vi Chenrezigs styrkende nærvær og finner tilbake til vår 
egen plettfrie buddhanatur. Gjennom meditasjonen på Mahakala, kagyu-tradisjonens viktigste 
beskytter, styrker vi oss gjennom fellesskapet i kagyu-linjen og vår egen sangha. Det som 
tilsynelatende er aggressivt, vondt og overveldende kan slik transformeres og brukes til noe 
positivt.

Vi vil også gjøre chød-praksis kl. 19. Chød betyr «å kappe av» og er en unik tibetansk 
meditasjon som kombinerer innsikten fra mahayana-filosofien prajnaparamita med tantriske 
visualiserings-tekniker. I ritualet tar vi i bruk sang, bjeller, store håndholdte trommer og en 
spesiell ben-trompet som verktøy, i det vi lar oss selv bli konfrontert med våre dypeste redsler. 
Kilden til all lidelse og konflikt er vår egen egotilknytning. Gjennom chød-meditasjonen 
angriper vi dette problemet ved roten og «kapper» av kilden til denne misforståelsen, 
uvitenhet. Chød bygger på tanken om at det vi egentlig er mest redd for er selve frykten, og at 
å konfrontere denne frykten kan være en effektiv vei til oppvåkning.

Ønsker du å vite mer om chød, kan vi anbefale følgende bøker:
“Chöd: Practice Manual and Commentary” av Thekchok Dorje and Jamgon Kongtrul, Ithaca: 
Snow Lion Publications, 2007 og “Machik’s Complete Explanation: Clarifying the Meaning of 
Chöd” av Sarah Harding, Ithaca: Snow Lion Publications, 2003

Start: Lørdag 28.august
Tid: Lørdager kl. 18 og kl. 19 (utgår de helgene Lama Changchub underviser) 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Lærer: Lama Changchub 
Donasjonsbasert

Lørdagskvelder på Karma Tashi Ling buddhistsenter

Vi starter opp igjen vårt tilbud i Oslo 
sentrum med introduksjon til buddhisme 
og felles meditasjon.

Er du nysgjerrig på meditasjon og buddhisme? 
Vil du meditere sammen med andre? Da kan du 
komme på åpne kvelder på Rinzai Zen Senter. 
Det blir rikelig anledning til å stille spørsmål og 
få veiledning i meditasjon. Etter introduksjonen 
blir det felles meditasjon for alle som vil. Erfaring 
med meditasjon er ikke nødvendig. Det vil være 
forskjellige lærere som leder disse kveldene. Mer 

informasjon blir tilgjengelig på Facebook og hjem-
mesiden vår.

Kontaktperson: Anne Berteig, post@ktl.no 
Start: 23. august
Tid: Mandager kl. 18.30-20.30. Det kan bli 
avlysninger enkelte mandager. Følg med på 
klt.no og Facebook 
Sted: RZS, Grønlandsleiret 31, 1. etasje (ring 
på hos Rinzai Zen senter) 
Donasjonsbasert  

Meditasjon i Oslo sentrum  på Rinzai Zen Senter (RZS)

Smittevern ved arrangementer
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Ønsker du en privat samtale med 
Lama Changchub, er det mulig å 
booke tid for konsultasjon. 

Tid: lør-søn kl. 17-18
Epost for avtale: 
lama@ktl.no eller post@ktl.no

Samtaler med Lama Changchub

Det er mulig å kontakte Ani Könchog 
for praksisveiledning og privat 
konsultasjon.

Send en e-post for å avtale tid: 
konchoglhamo@gmail.com 

Samtaler med Ani Könchog

Dharmabutikken i templet er åpen når det er aktiviteter på tempelet. Utenom åpningstid 
er det mulig å ringe for avtale. Her finner du et godt utvalg av bøker, buddhastatuer, 
syngeboller, røkelse m.m.

Dharmabutikken på Karma Tashi Ling 

Det er utarbeidet informasjon om smittevern for KTL og KSL (https://www.ktl.no/). 
Følg også med på FHIs hjemmesider (www.fhi.no). Dersom du har symptomer 
på luftveisinfeksjon eller er i karantene skal du ikke delta på arrangementer 
ved KTLBS. Personer i utsatte grupper bes vurdere nøye om de bør komme på 
arrangementer. Hold avstand og sørg for god håndhygiene. Ta gjerne med egne 
drikkeflasker. 

Smittevern ved arrangementer
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15. august
 Klardrømming   Heldagssamling i klardrømming   
   og drømmeyoga med Marte Møller 

Er du interessert i å være bevisst til stede også 
når du sover? Studiegruppen i klardrømming 
(lucid dreaming) fortsetter til høsten. Vi starter 
semesteret med en heldagssamling søndag 
15. august, hvor vi tar utgangspunkt i B. Alan 
Wallaces Lucid Dream and Dream Yoga Retreat 
fra 2018. Heldagssamlingen vil også være en 
forsmak til et nytt kurs som starter våren 2022, 
hvor vi går gjennom retreaten i sin helhet.

Anbefalt litteratur: Public Lecture on “Lucid 

Dreaming and Dream Yoga” av Alan Wallace 
(media.sbinstitute.com)

Tid: Søndag kl. 10-18 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Donasjonsbasert

Kurs og aktiviteter utenom faste aktiviteter

August

Velkommen til åpne torsdagskvelder med 
undervisning ved Lama Changchub på Karma 
Tashi Ling. 
Åpent for alle, påmelding ikke nødvendig. 
Undervisningen er på engelsk.
Se side 7 for detaljert beskrivelse.

Tid: Torsdager kl. 18-20
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter og 
Zoom
Donasjonsbasert

 26. august
Start Åpen torsdagskveld 
med Lama Changchub

23. augustStart Meditasjon i Oslo sentrum

Oppstart av vårt tilbud om introduksjon til 
buddhisme og felles meditasjon i Oslo sentrum. 
Se side 8 for detaljert beskrivelse.

Tid: Mandager kl. 18.30-20.30
Sted: RZS, Grønlandsleiret 31, 1. etasje (ring 
på hos Rinzai Zen senter)
Donasjonsbasert
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Lørdagskveld med chenrezig- og 
mahakalameditasjon kl. 18 og Chød-rituale 
kl. 19 med Lama Changchub på Karma Tashi 
Ling buddhistsenter. Se side 8 for detaljert 
beskrivelse.

Tid: Lørdager kl. 18 og kl. 19 (utgår helgene 
Lama Changchub har undervisning)
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Lærer: Lama Changchub
Donasjonsbasert

28. august
 Start chenrezig-, mahakala- og chødmeditasjon 
med Lama Changchub

28. – 29. august
Foredrag/undervisning 
med Amjee Namgyal

Hvordan tilnærme oss og forholde oss til 
døden?

Den tibetanske legen Amjee Namgyal er 
kjent for sin holistiske tankemåte. I dette 
helgekurset vil han gi oss verktøy og 
kunnskap om hvordan vi best kan ta vare 
på oss selv og andre når døden nærmer 
seg. Vi vil også lære om phowa, en tantrisk 

praksis som også kan beskrives som “...
overføring av bevissthet i dødsøyeblikket”, 
“tankestrømoverføring” eller “utøvelse av 
bevisst døende.” Undervisningen er på 
engelsk.

Tid: Lørdag og søndag kl. 10-12
Sted: Zoom
Pris: 400 kr

28. – 29. august
Kurs i tibetansk dans med Lobsang Pelmo 

Tibetanske Lobsang Pelmo kommer for å lære 
oss Lula gyarmo - en folkedans fra Øst-Tibet. 
Dette er en sirkeldans som er svært populær i 
alle tibetanske samfunn. Den er lett å danse og 
alle kan være med.

Tid: Lørdag og søndag kl. 13-15
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 
Donasjonsbasert 
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3. – 5. september 

Åpne ditt hjerte  med Ani Könchog 

Å åpne sitt hjerte er essensen av 
mahayanabuddhismen og en forutsetning 
for genuin åndelig utvikling. Kurset er 
hovedsakelig basert på Pema Chödröns 
undervisning. Flere teknikker, blant annet, 
vennlig kjærlighet, medfølelse og tonglen 
vil bli gjennomgått, etterfulgt av praksis og 
diskusjon. Det blir rikelig med anledning til å 
stille spørsmål.

Tid: Fredag kl. 18 - søndag kl. 17
Sted: Karma Shedrup Ling retreatsenter
Pris: 1500 kr, inkluderer 2 overnattinger og 
alle måltider 
Påmeldingsfrist: 30. august

31. augustPraksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga 
med Marte Møller 

Ønsker du å være bevisst til stede også når du 
sover? Tidligere studiegruppe i klardrømming 
(lucid dreaming) fortsetter, og denne høsten tar 
vi fatt på del 3 i boka «Dreams of Light» med 
Andrew Holecek. Vi møtes annenhver tirsdag 
med oppstart tirsdag 31. august. Det legges opp 
til øvelser og praksis mellom hver gang. Nye 
deltakere bør være kjent med innholdet i del 1 og 
del 2. For mer informasjon og påmelding, kontakt 
Marte Møller på post@ktl.no. 
Litteratur 
“Dreams of Light” av Andrew Holecek.

Anbefalt tilleggslitteratur:
«Klardrømming - å være bevisst til stede når du 
drømmer» av Charlie Morley.
«The Lucid Dreaming Workbook” av Andrew 
Holecek.

Dato: 31. august - 9. november
Tid: Annenhver tirsdag kl 18.45-20.30
Sted: Zoom og/eller KTL
Donasjonsbasert

September

Foto: Ani Könchog
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3. – 5. september 

4. september Karma Pakshi tsogpuja med Lama Changchub 

Meditasjon på Karma Pakshi er en kraftfull 
renselsesmetode og en av de viktigste 
praksiser i Karma kagyu-linjen innen 
tibetansk buddhisme. Karma Pakshi (1204–
1283) var den andre i linjen av Karmapaene, 
og gjennom å gjøre guru-yoga på denne 
sentrale skikkelsen blir vi påminnet hvor 
viktig den uavbrutte linjen av mestere er 

for overlevering av den buddhistiske læren. 
Dette er samtidig en fin anledning til å 
møtes i sanghaen, og til å feire vår felles 
praksistradisjon.

Tid: Lørdag kl. 18 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 

8. september «Bodhicaryavatara»  med Lama Roar Vestre

Teksten Bodhicaryavatara (også kalt 
Bodhisattvacaryavatara) av Shantideva (ca. 
685–763) er studert, praktisert og undervist 
uavbrutt i århundrer. Først i India, senere i 
Tibet og nå også i Vesten. Shantideva skrev 
teksten på vers på sanskrit som en personlig 
meditasjonsveileding for alle som ønsker å 
gå bodhisattva-veien. Den er en veiledning 
for å nå oppvåkning og å kultivere og utvikle 
kjærlig vennlighet, medfølelse, generøsitet 
og tålmodighet. Det finnes flere engelske 
oversettelser av Bodhicaryavatara. 

Patrul Rinpoche, en stor mester og vandrende 
yogi på 1800-tallet og forfatteren av «The 
Words of My Perfect Teacher», bar alltid med 
seg en kopi av Shantidevas Bodhicaryavatara. 
Patrul Rinpoche er kjent for sin gode 
hukommelse og unike evne til å meddele 

og overføre visdommen i Prajnaparamita 
og Dzogchen. Det sies at Patrul Rinpoche 
underviste Bodhicaryavatara over hundre 
ganger. Han anbefalte også at vi leser den 
minst hundre ganger. Lama Roar leder oss 
i høst gjennom denne inspirerende teksten 
som beskriver essensen i mahayana- og 
bodhisattva-tilnærmingen. Kurset er åpent for 
alle.

Litteratur: 
“The Way of the Bodhisattva” oversatt av 
Padmakara Translation Group

Tid: 10 onsdager kl. 19-21, 
Start: 8. september 
Sted: Zoom 
Pris: 800 kr
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11. – 12. september 

Introduksjon til tibetansk buddhisme 
grunnleggende prinsipper og meditasjonsteknikker 
med Fredrik Liland og Anne Berteig

Den buddhistiske vei er en hjelp til selvhjelp. 
Gjennom å utvikle forståelsen av eget sinn 
og verden rundt oss, kan vi bli bedre i stand 
til å håndtere livets mange utfordringer. De 
ulike tradisjonene innen tibetansk buddhisme 
vektlegger forholdet mellom teori og praksis noe 
forskjellig. I Kagyu-tradisjonen, som Karma Tashi 
Ling buddhistsamfunn er en del av, vektlegges 
gjerne praksis. For å nyte godt av alt tradisjonen 
har å tilby, er det anbefalt å begynne med «De 
forberedende øvelsene» (tibetansk: ngøndro) 
som inngangsport til den buddhistiske læren.

Anne Berteig vil lede første helg og basere 
undervisningen på boken «Daring Steps toward 
Fearlessness» av Ringu Tulku Rinpoche. 
Vi vil få en introduksjon til grunnleggende 
prinsipper i den buddhistiske lære: de fire edle 
sannheter, den åtteleddede vei, karma, etikk 
og forgjengelighet. Dette utgjør grunnlaget for 
første halvdel av ngøndro: fire øvelser som går 
under navnet lotok namshi «De fire tankene som 
vender sinnet».

Andre helg ledes av Fredrik Liland, og tar 
utgangspunkt i boken «Not for Happiness: A 
Guide to the So-Called Preliminary Practices» 
av Dzongsar Jamyang Khyentse. Vi jobber 

videre med forståelsen av de forberedende 
øvelsene og hvordan de kan brukes i egen 
meditasjonspraksis. Deretter får vi en 
introduksjon til «den spesielle delen», som 
er andre halvdel av ngøndro. Her lærer vi 
meditative øvelser som kan sette oss i stand til 
å bruke hele spekteret av meditativ trening som 
den tibetanske buddhismen tilbyr. Ngøndro er på 
dette viset nøkkelen til Vajrayana.
 
Litteratur: 
«Daring Steps toward Fearlessness» av Ringu 
Tulku, (Introduksjon til de tre yanaer)
«Not for Happiness» av Dzongsar Khentse 
Rinpoche, (Om Ngøndro)

Anbefalt tilleggslitteratur:
«Old Path, White Clouds” av Thich Nhat Hanh, 
(Buddhas livshistorie)
«Meditation: Advice to beginners» av Bokar 
Rinpoche
«Open Heart, Open Mind» av Tsoknyi Rinpoche
«Så dyrebart et liv» av Khandro Rinpoche

Tid: Lørdag og søndag kl. 10-17 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 
Pris: 2000 kr for begge helgene, inkl. lunsj

17. september Oslo kulturnatt

Velkommen til omvisning i vårt vakre tempel 
Karma Tashi Ling! Vi har åpent hus under 
Oslo Kulturnatt. Her kan alle komme for å 
se innsiden av tempelet. Du kan også få vite 
mer om buddhismen, lære litt om meditasjon, 
besøke vår bokbutikk eller bare slå av en 

hyggelig prat. Åpent for alle interesserte. Vi 
serverer kaffe, te og kaker.

Tid: Fredag kl. 16-22
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Gratis og åpent for alle
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11. – 12. september 

Tibetansk buddhisme omfatter alle de tre 
buddhistiske veiene (yana): Shravakayana, 
Mahayana og Vajrayana. Vajrayana-
buddhismen regnes som kronen på verket 
blant disse, og kan potensielt introdusere oss 
direkte til buddhatilstanden. Denne tilstanden 
av innsikt har alltid vært til stede i oss i form 
av buddhanaturen. Vår jobb går ut på å fjerne 
«slørene» som hindrer at dette potensialet 
blir realisert. I Vajrayana-buddhismen gjøres 
dette ved hjelp av en forståelse av alle tings 
opprinnelige renhet, kombinert med spesielt 
kraftfulle meditasjonsteknikker. Vajrayana 
er en esoterisk vei som man kun kan bli 
introdusert til av en lærer, på tibetansk kalt en 
lama.

På dette kurset vil Lama Changchub 
introdusere oss for den grunnleggende 
forståelsen Vajrayana bygger på. Kurset 
går over to helger, andre helg er 23. og 24. 
oktober

Anbefalt litteratur:
“Introduction to Tantra” av Lama Yeshe.

Tid: Lørdag og søndag kl. 11-18 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 
Pris helg del 1 og 2: 2000 kr inkl. lunsj
Pris kun del 1: 1000 kr inkl. lunsj

18. – 19. september 

Vajrayana del 1: Grunnleggende prinsipper 
med Lama Changchub

Velkommen til en mini stilleretreat i den 
fredelige skogen på Karma Shedrup 
Ling. Dette blir en helg i stillhet med 
gruppemeditasjoner, individuell meditasjon og 
undervisning med Ani Könchog. Retreaten er 
en mulighet til å bli bedre kjent med «verktøy» 
for å trene oppmerksomheten og å vekke 
vårt iboende potensial til å være til stede. 
Det blir en kort meditasjonsundervisning hver 
dag med fokus på meditasjonsteknikker som 
kan roe sinnet og skjerpe årvåkenhet. Disse 
teknikkene omfatter blant annet shamatha, 

mindfulness og gå-meditasjon. (Om været 
tillater blir det også en lengre tur i stillhet.)

På retreaten er det nødvendig at alle bidrar 
med oppgaver som kjøkkenarbeid og 
rengjøring (karmayoga). 
Mini stilleretreaten er åpent for alle.

Tid: fredag kl. 18 - søndag kl. 18
Sted: Karma Shedrup Ling retreatsenter 
Pris: 1500 kr inkluderer 2 overnattinger og 
måltider

24. – 26. september Mini stilleretreat  med Ani Könchog
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I dette kurset vil Lama Changchub ta 
utgangspunkt i de tolv «nidanaene», eller 
årsakskjedene som binder oss i samsara. 
Læren om de tolv årsakskjedene forklarer 
vår gjensidige avhengighet til alt rundt 
oss, og hvordan alt oppstår i avhengighet 
av hverandre (tibetansk: tendrel). Når 
visse forhold er til stede, gir de opphav til 
etterfølgende forhold, som igjen gir opphav til 
andre forhold. Alle fenomener og situasjoner 
oppstår ved at ulike faktorer og betingelser 
kommer sammen, påvirker og avhenger 
av hverandre. Vi og omverden påvirker og 
former hverandre over tid gjennom et samspill 
av gjensidige og kontinuerlige utvekslinger. 
Gjennom vår væremåte, våre handlinger, 
tanker og følelser både påvirker og påvirkes 
vi av hverandres adferd. Denne nye atferden 
fører igjen til ytterligere forandringer i vår 
omverden. 
 

Alle fenomener er på det absolutte nivået i 
seg selv tomme og uten en iboende eksistens. 
På det relative nivået er de avhengige 
av hverandre for å manifestere seg. De 
tolv årsakssammenhenger kan forstås på 
forskjellige nivåer. For eksempel kan vi få 
innsikt i hvordan karma oppstår og påvirker 
vår gjenfødsel i samsara. Det tibetanske 
livshjulet er en symbolsk fremstilling av de 
tolv nidanaene. Via dette livshjulet kan vi 
undersøke hvordan ting og fenomener i den 
relative verden egentlig henger sammen. Hvor 
kommer vår opplevelse av den indre og ytre 
verden fra? Hva er sammenhengen mellom 
årsak, virkning og karma – hvordan påvirker 
dette vår gjenfødsel i samsara?

Tid: Lørdag og søndag kl. 11-18 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 
Lærer: Lama Changchub
Pris: 1000 kr inkl. lunsj

Oktober

25. – 26. september Hjertesutraen med Lama Changchub

Hjertesutraen er den teksten som oftest blir 
benyttet og resitert innen den buddhistiske 
mahayana-tradisjonen. Hjertesutraen kan virke 
absurd, full av paradokser og selvmotsigelser, 
og kan ikke forstås utelukkende intellektuelt. 
Snarere tvert imot. Som med hammer-slag 
angriper den vår fornuft og knuser våre 
referansepunkter. Den skjærer igjennom 
våre konsepter og forestillinger og plukker fra 
hverandre vårt rammeverk og våre rigide ideer. 

Hva betyr tomhet? Hva betyr det at form er 
tomhet og at tomhet er form? Hva betyr det at 
det ikke finnes noe øye og ikke noe som ses? 
Dette kurset er for viderekommende med noe 
kunnskap i buddhistisk filosofi og tenkning. 

Tid: Lørdag og søndag kl. 11-18
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 
Pris: 800 kr 
Ta med egen matpakke til lunsj

2. – 3. oktober 
Introduksjon til tibetansk buddhisme
grunnleggende prinsipper og meditasjonsteknikker, Del 2

9. – 10. oktober 
De 12 nidanaene 
livshjulet, karma og gjenfødsel med Lama Changchub

Se beskrivelse 11.-12. september. Tid: Lørdag og søndag kl. 11-17
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 
Lærer: Fredrik Liland 
Pris: 2000 kr for begge helgene, inkl. lunsj
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25. – 26. september 

2. – 3. oktober 

9. – 10. oktober 

16. – 17. oktoberYogahelg med Christine Celucci Lund

Velkommen til yogahelg med Christine Lund. 
Vi får en introduksjon til yogaformene Myk 
yoga, Yin yoga og Restorativ yoga, med 
fysiske bevegelser som alle har som mål å gi 
slipp på spenninger i kroppen. Gjennom å ha 
oppmerksomhet på stillinger og på pusten vår, 
beveger vi kroppens chi/prana/lung. Myk yoga 
flyt er en skånsom tilnærming til yogastillinger. 
Gjennom bevissthet på pusten og jording 
kan man oppleve mer frihet i ryggraden. Yin 
yoga er en rolig og stille praksis som fungerer 
på et dypt nivå i bindevevet. Metoden er å 
forbedre flyten av chi for å bedre immuniteten 
og funksjonene i de indre organer, og å 
gi følelsesmessig velvære. Restorativ 

yoga fokuserer på det parasympatiske 
nervesystemet, som er ansvarlig for å 
redusere hjerterytmen, pustefrekvensen og 
øke blodstrømmen til de vitale organene. 
Vi slapper av i stillinger uten belastning 
eller smerte, for å finne fysisk, mental og 
emosjonell avslapping. Kurset passer for alle, 
uansett erfaringsnivå og fysisk form.

Tid: Lørdag og søndag kl. 10-16
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 
Lærer: Christine Celucci Lund
Pris: 800 kr for hele helgen
Ta med mat til felles lunsj

Foto: Корыгин Андрей

23. – 24. oktober
Vajrayana del 2: Praktiske aspekter
med Lama Changchub 
Vajrayana tar i bruk en rekke metoder og 
teknikker som kan være vanskelige å forstå 
til å begynne med. Gjennom dette kurset gir 
Lama Changchub en mer praktisk innføring 
i symbolikken og verktøyene som denne 
spesielle buddhistiske veien tar i bruk.

Det anbefales å ha gjennomført del 1: 

«Vajrayanas grunnleggende prinsipper» i 
forkant av dette kurset.
Se beskrivelse 18. - 19. september

Tid: Lørdag og søndag kl. 11-18
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 
Lærer: Lama Changchub
Pris kun del 2: 1000 kr inkl. lunsj
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Foto: Yancho Sabev

30. – 31. oktoberLojong  med Fredrik Liland 

Lojong-meditasjon slik vi kjenner den i 
dag, stammer fra den indiske buddhistiske 
læremesteren Atisha (982–1054). Hans 
viktigste lærer, Serlingpa, ga ham en helt 
spesiell undervisning om bodhichitta som 
danner grunnlaget for lojong. Lojong betyr 
sinnstrening eller tanketransformasjon og er 
en meget effektiv og dyp meditasjonsmetode 
for å utvikle bodhichitta, det våkne hjertet – 
selve essensen av mahayana-buddhismen. 
Bodhichitta kan forklares som et ønske om 

å hjelpe alle levende vesener, uten unntak, 
til å bli fri fra lidelse og årsaken til lidelse. 
Undervisningen tar utgangspunkt i at alle 
opplevelser, uansett om de oppleves som gode 
eller dårlige, kan transformeres til hjelp på veien 
mot oppvåkningen..

Tid: Lørdag og søndag kl. 10-17 
Lærer: Fredrik Liland
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Pris: kr 1000 inkl. lunsj 

November

For at en statue av Buddha Shakyamuni 
eller en annen buddhistisk figur kan fungere 
som et alterfokus – en representasjon av 
Buddhas kropp, tale og/eller sinn – må den 
fylles med mantraer og andre spesielle 
substanser, og deretter innvies. Dette kalles 
rabné på tibetansk (pratiṣṭhā på sanskrit). 
En slik innvielsesprosess er et svært viktig 
rituale i den buddhistiske tradisjon. Vi inviterer 
Buddha eller den buddhistiske kraft og ideal 
til å ta plass i objektet vi innvier. På denne 
måten etablerer vi Buddhas og buddhismens 
tilstedeværelse der hvor statuen plasseres. 
Statuen kan så fungere som støtte og fokus 
for vår buddhistiske trening.

6. november har du muligheten til å ta del 
i en slik seremoni. Da vil Lama Changchub 
lede prosessen med fylling og innvielse 
av Chenrezig- (Avalokiteshvara) og Tara-
statuene i tempelet på KTL. Statuene 

representerer to bodhisattvaer, en mannlig 
og en kvinnelig, som er svært sentrale i 
den tibetanske buddhismen. De fungerer 
både til inspirasjon, som beskyttelse og i 
meditasjonsøvelser. Statuene fylles med 
mantraer og dyrebare substanser som f.eks 
medisinurter, edle metaller og steiner. Har 
du noe, noe lite, du kunne tenke deg å gjøre 
til en del av disse hellige objektene så ta 
det gjerne med. Prosessen er tidkrevende 
og omstendelig, og det er mange detaljer 
å ta hensyn til. Dette er en ypperlig måte å 
skape positiv energi/egenskaper (sanskrit: 
kuśala, tibetansk: gewa) og gode forbindelser. 
Prosessen avsluttes med et innvielsesrituale 
hvor Chenrezig og Tara inviteres til å faktisk 
ta plass i statuene.

Tid: Lørdag kl. 11-18
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 

Klargjøring og innvielse 
av Chenrezig- og Tarastatuene 6. november 
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Foto: Yancho Sabev

6. november 

13. – 14. novemberBardo-kurs  med Lama Changchub 
Vi erfarer hele tiden øyeblikk hvor noe går tapt 
og noe nytt oppstår, og vi opplever fødsel og 
død. De ulike stadiene av å leve og dø er i den 
tibetanske buddhistiske tradisjonen muligheter 
til å våkne opp. Det tibetanske begrepet bardo, 
eller “mellomtilstand” på norsk, refererer 
generelt til alle «brudd» i den kontinuiteten 
som vi projiserer på livet vårt. 

Kjernen i læren om bardo, både i livet og 
døden, er forgjengelighet, at alt er i konstant 
forandring. Det finnes en mulighet for frigjøring 
hvis vi gjenkjenner sinnets sanne natur midt 
i alt som forandrer seg. Denne helgen setter 
vi søkelyset på hvordan vi kan forholde oss til 

flyktige og forbigående erfaringer i dette livet 
og hvordan vi kan bruke denne innsikten i 
møtet med vår egen død og gjenfødelse.

Lama Changchub vil lede oss igjennom teksten 
«Liberation Upon Hearing: An Explanation of 
the Phenomena of the Intermediate State” av 
Minling Terchen Gyurme Dorje og også lede 
oss i meditasjon som gir en fordypelse i bardo.

Tid: Lørdag og søndag kl. 11-18
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 
Lærer: Lama Changchub
Pris: 1000 kr inkludert lunsj

Desember

27. – 28. novemberNyenthun  Stille meditasjonshelg 

Nyenthun er en utmerket sjanse til å fordype egen 
meditasjonspraksis og få drahjelp ved å meditere 
i gruppe. Helgen settes av til stillhet, og vi veksler 
mellom sittende-, liggende- og gående meditasjon. 
Det vil bli gitt noe meditasjonsinstruksjon i starten, 
men for det meste vil vi meditere i stillhet. Helgen 
blir ledet av Hans Petter Wiken og Mette M. 

Bjørnstad Sollid. Alle må være til stede fra start, 
men man kan avslutte når man vil.

Tid: Lørdag og søndag kl. 11-17
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 
Ta med egen matpakke 
Donasjonsbasert

Bardo - Mulighet til å våkne opp 
med Lama Changchub 13. – 14. november

Mahamudra - enkelhetens vei med Lama Changchub
En retreat der vi fordyper oss i visdomslæren og meditasjoner på 
mahamudra 4. – 5. desember

Buddhismen har et mangfold av metoder 
for å arbeide med sinnet. En av de mest 
kjente og kraftfulle metodene finner vi 
i visdomstradisjonen mahamudra, som 
representerer essensen av Kagyutradisjonens 
lære. Mahamudra gir oss kunnskap om 

sinnets sanne natur, og gjennom meditasjon 
på mahamudra kan vi få en uhildet og 
umiddelbar erfaring av sinnets natur.
 
Mahamudra er en ukomplisert vei, som ifølge 
Thrangu Rinpoche, er spesielt egnet for oss 
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Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga 
med Marte Møller 7. desember

(se beskrivelse 5. des) Tid: Tirsdag kl. 18.45- 20.30 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter og 
Zoom 
Donasjonsbasert

Foto: Ani Könchog

Praksisgruppe i klardrømming og drømmeyoga 
Introduksjon av og informasjon om B. Alan Wallace’s Lucid 
Dream and Dream Yoga Retreat fra 2018 5. desember

Våren 2022 vil praksisgruppa i klardrømming 
og drømmeyoga gå gjennom B. Alan Wallaces 
Lucid Dream and Dream Yoga Retreat fra 2018. 
Vi har oppstart i januar 2022, men møtes på 
KTL søndag 5. desember for en introduserende 
heldagssamling, samt en samling tirsdag 7. 
desember kl. 18.45 -20.30. 

For påmelding og mer informasjon, kontakt Marte 
Møller på post@ktl.no

Ressurser 
Public Lecture on “Lucid Dreaming and Dream 
Yoga” av B. Alan Wallace (media.sbinstitute.com)
Lucid Dream and Dream Yoga Retreat 2018 av B. 
Alan Wallace (www.sbinstiture.com)

Tid: Søndag kl. 10-18 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter og 
Zoom 
Lærer: Marte Møller
Ta med egen matpakke til lunsj.
Donasjonsbasert

«moderne» mennesker. Kort oppsummert går 
treningen ut på å være helt til stede i enhver 
situasjon, ekte og autentisk, avslappet og 
oppmerksom, og å akseptere og verdsette 
den vi er og det som skjer.  Gjennom 
mahamudra kan vi direkte erfare at sinnet er 
fullstendig åpent og fylt av glede, uansett hva 
livet byr på av utfordringer. Gjennom denne 
erfaringen kan vi nærme oss sinnets sanne 
natur.
 
Mahamudra er sammensatt av sanskrit-
ordene «maha» og «mudra». Maha betyr 
«stor» og mudra betyr «symbol» eller «segl». 
Dette «store symbol» eller «segl» refererer 
til innsikten om tomheten. Tomhet er sinnets 
og alle fenomeners iboende natur. Alle 
fenomener eller tanker vi erfarer er tomme og 
er uten en iboende essens. Gjennom innsikt 

i mahamudra avdekker vi dette og frigjøres 
gjennom en direkte forståelse av ting og 
deres iboende tomhet.

Mahamudra er på samme tid en 
beskrivelse av vår naturlige tilstand og en 
transformerende praksis som utgjør essensen 
i Buddhas lære.  I løpet av denne helgen vil 
Lama Changchub gi en innføring i de viktigste 
punktene vi trenger for å kunne begynne å 
øve oss i denne praksisen. Han vil også lede 
oss gjennom ulike meditasjonsøvelser.

Tid: Lørdag og søndag kl. 11-18
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 
Lærer: Lama Changchub
Pris: 1000 kr inkludert lunsj
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7. desember

Buddha introduserte læren om buddhanaturen 
(tibetansk: kham /rig) i det som kalles den 
tredje dreiningen av lærens hjul. Det er ikke 
bare mennesket som besitter buddhanaturen. 
Denne grunnleggende iboende naturen 
gjennomsyrer alle levende vesener. Dens 
natur er uten begynnelse eller slutt. Den 
er hinsides fødsel og død. I alle levende 
vesener, uten unntak, finnes dette iboende 
potensialet til å våkne opp fra uvitenhet og 
åpne opp for grenseløs visdom, medfølelse 
og glede. Frihet og lykke er en reell mulighet 
nettopp på grunn av vår buddhanatur.

Buddhanaturen er som solen bak skyene, 
alltid til stede. Den er helt ren og kan aldri 
bli skitnet til. Slik har den alltid vært. Vår 
uvitenhet, forvirring og klamring til ego har 
lagt et tykt «skydekke» over den. Vi kan ikke 
forstå det konseptuelt. Vårt innerste vesen 
kan ikke beskrives med begreper. Det må 
erfares. Buddhanaturen er ikke noe vi har, 
den er noe vi er.

Det som skiller oss fra buddhaer og 
boddhisattvaer er at de har gjenkjent og erfart 
buddhanaturen, mens vi kun har den som et 
potensiale. All buddhistisk praksis går ut på 
å avdekke dette iboende potensialet, fjerne 

lagene av tilsløringer slik at vi gjenoppdager 
og erkjenner vår sanne natur. Fordi 
buddhanaturen er i oss som et potensiale, er 
den både utgangspunktet for – og resultatet 
av – vår buddhistisk praksis og trening. Det er 
mange som har gått veien før oss, og ved det 
rike mangfold av ulike meditasjonsmetoder og 
praksiser de har etterlatt seg, har de vist oss 
veien vi kan gå for å nå samme mål.

På  denne retreaten vil Lama Changchub
undervise i teksten av Den tredje Karmapa 
Rangjung Dorjes (1284–1339) “The Treatise 
on Pointing Out the Tathāgata Heart” og 
Jamgön Kongtrul Lodrö Tayés (1813–1899) 
kommentar på denne. Fokuset vil være både 
på filosofi og praksis. Vi trenger en teoretisk 
forståelse og innsikt basert på praksis for å 
avdekke og oppdage hvem vi egentlig er. 

Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Lærer: Lama Changchub
Pris: kr 2000 inkl. lunsj

Buddhanaturen - vårt potensiale for oppvåkning 
Juleretreat med Lama Changchub 27. – 30. desember

5. desember

Ressurser 
Public Lecture on “Lucid Dreaming and Dream 
Yoga” av B. Alan Wallace (media.sbinstitute.com)
Lucid Dream and Dream Yoga Retreat 2018 av B. 
Alan Wallace (www.sbinstiture.com)

Tid: Søndag kl. 10-18 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter og 
Zoom 
Lærer: Marte Møller
Ta med egen matpakke til lunsj.
Donasjonsbasert
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Avbestillingsgebyr: 
Ved avmelding fra kurs påløper gebyr for 
korttransaksjon 4,0% av kursprisen + 10 kr 
i avmeldingsavgift. 

KTLBS forbeholder seg retten til å 
avlyse kurs hvis det er for få deltagere, da 
refunderes kursavgiften gebyrfritt. 

Rabattordninger: 
De som har betalt medlemskontingent for 
2021 på kr 600 kan benytte rabattordninger. 
Studenter, trygdede inkl. pensjonister 

og arbeidsledige får 20 % rabatt på kurs 
med lamabesøk, sommerkurs og lignede. 
Dokumentasjon som studentbevis eller 
liknende må fremvises. 

Praktisk informasjon for kurs, retreat og opphold

Påmelding til våre kurs er tilgjengelig på 
vår webside www.ktl.no. Av administrative grunner 
ber vi om at du bruker påmeldingssystemet 
på nettsiden. Det er til stor hjelp for oss om 
du melder deg på i god tid.

Det er likevel fremdeles mulig å melde seg på 
ved å sende en mail til post@ktl.no og betale 
til kontonummeret under. Skriv tydelig hva du 
melder deg på, riktig navn, adresse, 
e-post og (mobil) telefon. 
NB! Skriv dette også på betalingen.

Kontonummer: 1644 02 22548
IBAN: NO54 1644 02 22548
BIC:    DNBANOKKXXX

Til kurs over flere dager ber vi deg melde 
deg på senest tre dager før kurset starter.
Når vi arrangerer slike intensivkurs må vi vite 
hvor mange som kommer ved planlegging av 
måltider og eventuell overnatting.

På de fleste kurs er det nødvendig at deltak-
erne bidrar til driften gjennom karmayoga, med 
praktisk innsats med rengjøring og lignende. 
Alle vil få passende oppgaver. 

OBS! Det kan bli endringer i programmet.

v

Tradisjonen med donasjoner stammer helt fra 
Buddhas tid, hvor regelen var at munker og 
nonner hverken skulle samle eller tjene penger. 
Samfunnet understøttet munkene med det de 
trengte av mat, medisiner, klær og husvære. 
Munkene viet sitt liv til å tjene andre gjennom 
å studere og meditere, for deretter å bruke sin 
visdom til å undervise og hjelpe andre. 

Vi forsøker å opprettholde tradisjonen med 
donasjoner. Gjennom å utvikle giverglede åpner 
vi våre hjerter og skaper positiv energi for oss 
selv, samtidig som vi har gleden av å bygge opp 
noe vi tror på. 

Alle som underviser og arbeider i sanghaen gjør 
dette vederlagsfritt. Alle inntekter blir i sin helhet brukt 
til å spre kunnskap om Buddhas lære og hjelpe andre. 

For de fleste kurs er det fastsatt en kursavgift, men 
for en del aktiviteter kan du selv velge om du 
ønsker å gi et bidrag. Alle bidrag er verdifulle.

Om donasjoner
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Om Karma Tashi Ling buddhistsamfunn
Karma Tashi Ling buddhistsamfunn 
(KTLBS) tilhører Karma Kagyu-tradisjonen av 
tibetansk buddhisme. KTLBS er tilknyttet 
Buddhistforbundet (BF), som er et lands- 
omfattende trossamfunn. Vårt viktigste 
formål er å undervise i den tibetanske 
buddhistiske tradisjon og legge forholdene 
til rette for sanghaens og enkeltindividets 
praksis og utvikling. Hovedlama er Lama 
Changchub Tsering.

Medlemskap: 
I KTLBS finnes det to former for medlemskap: 

BF-medlemskap og kontingentbetalende 
medlemmer: Man kan være tros- og 
livssynsmedlem via Buddhistforbundet (BF/
KTLBS), kontingentbetalende medlem i KTLBS 
og/eller begge deler.

1) Tros- og livssynsmedlemskap tegnes via BF 
med gruppe-tilhørighet KTLBS. Man kan ikke være 
medlem av andre tros- og livssynssamfunn samtidig.
Dette medlemskapet er gratis for medlemmet, og 
gir KTLBS ca. kr 1200 pr. år i offentlig tilskudd.

2) Man kan betale en medlemskontingent, for 
tiden kr 600 pr år, direkte til KTLBS.

Medlemmer over 18 år som både er BF-
medlem og har betalt årets medlemskontingent 
i KTLBS, har stemmerett på årsmøtet og kan 
inneha styreverv.

Du kan registrere deg som 
medlem 
og/eller oppdatere din kontaktinformasjon på 
buddhistforbundet.info. Ved første innlogging må 
BankID benyttes av sikkerhetsgrunner.

Sponsorer:
Man kan sponse ulike prosjekter eller gi en uspesi- 
fisert donasjon. Alle bidrag til KTLBS, uavhengig av 
formål, ansees nå som rene gaver. 

Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL)
Karma Tashi Ling er hovedsete for KTLBS og 
ble etablert i 1975 på Bjørndal i Oslo. Her er det 
bygget en stupa som ble innviet i 2005 til minne 
om at H.H. Dalai Lama mottok Nobels fredspris 
i 1989. Et nytt flott tempel ble innviet i juni 2015.

Det går buss (71B Seterbråten) fra Mortensrud 
med stopp rett utenfor porten til KTL. Stoppestedet 
heter Sommerro. Bussen kjører hver dag unntatt 
søndag. Buss 71A kjører daglig og stopper på 
Nyjordet, 10-15 minutters gange fra KTL. 

Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL)
ligger i et fredelig og stille skogsområde nær 
Ski. Her har vi et hovedhus med et stort 
meditasjonsrom hvor vi har undervisning og 
felles-praksis. Ellers er det flere hytter til bruk for 
individuell praksis og retreat. Karma Shedrup Ling 
retreatsenter har enkel standard på innkvartering. 
Alle måltider spises i spiseteltet på gårdsplassen. 
Man må selv ha med sovepose/sengetøy inkl. 
dyne og pute, pluss håndkle, lommelykt, varmt 
tøy, paraply og gummistøvler. Når du deltar på 
retreat, la det være en ferie fra de sosiale og 
elektroniske medier også.

Rinzai Zen Senter (RZS)
Aktivitetene i sentrum av Oslo vil i vår foregå 
i Rinzai Zens lokaler i Grønlandsleiret 31.

Shenpen Aid er den humanitære 
organisasjonen til KTLBS. www.shenpen.no

Les mer på våre nettsider 
www.ktl.no og på 
Facebook: @KarmaTL
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Bankkonto: 1644.02.22548              IBAN: NO54 1644 02 22548                  
Org. nr:  983 389 740 MVA              BIC: DNBANOKKXXX

Skattefradrag via Buddhistforbundet: Skattefradrag gis for beløp på 
mellom 500 og 50.000 kroner. Gå inn på buddhistforbundet.no og følg 
instruksjonene for gaver med skattefradrag. Husk å merke donasjonen med 
«Shenpen Aid».
Testamentariske gaver er også mulig, vi bistår med advokathjelp på 
forespørsel.

Kontakt oss på post@shenpen.no og følg oss på Facebook og shenpen.no

Alle bidrag, store som små, er hjertelig velkomne.
Shenpen Aid gir humanitær bistand til fattige mennesker i Himalaya-
områdene i India og Nepal med spesielt fokus på helse, utdanning og 
primære behov. 

Vil du være fadder til et barn eller ungdom, fast sponsor til det generelle 
arbeidet, gi et bidrag til skolesekkprosjektet eller nødhjelp?
Du kan støtte Shenpens arbeid ved å gi en donasjon via:
Kontonummer: 6011 08 31326
Vipps: Shenpen Aid eller #117051
PayPal: se startsiden på shenpen.no

Shenpen Aid trenger 
din støtte

KARMA TASHI LING BUDDHISTSENTER
Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo
Tlf.: 22 61 28 84 
E-post: post@ktl.no

KARMA SHEDRUP LING RETREATSENTER 
Siggerudveien 734, 1400 Ski

Bankkonto: 1644.02.22548              IBAN: NO54 1644 02 22548                  
Org. nr:  983 389 740 MVA              BIC: DNBANOKKXXX

For mer informasjon og påmelding til kursene: www.ktl.no


