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KTLBS ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER!

Milarepa arbeidsretreat

23.-26.juni blir det Milarepa arbeidsretrett på vakre Karma
Shedrup Ling retreatsenter. Du kan komme en dag eller flere, og
vi håper mange vil bli med. Det vil være arbeidsoppgaver som er
tilpasset den enkelte, samt felles meditasjonsøkter. Du vil treffe
hyggelige mennesker og bidra til sanghaen og fellesskapet. Vi vil
gjøre oppgaver som hagearbeid, maling, arbeid med ved og
annet forefallende arbeid som trengs for å holde vårt senter rent
og pent og vedlikeholdt. Gratis kost og losji! Husk å registrere
deg her, så vet vi hvor mange som kommer.

Feiring av HH Dalai Lamas og HH Karmapas
fødselsdager - 2. juli

https://link.pblc.app/c/510926431?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fmilarepa_arbeidsretreat_2022&hash=61a759&chk=296080-d5df09


2.juli fra kl 10 blir det stor bursdagsfest på Karma Tashi Ling buddhistsenter. Da vil vi i
samarbeid med Det Tibetanske Samfunn i Norge feire både Hans Hellighet den 17. Karmapas
fødselsdag (26.juni) og Hans Hellighet den 14. Dalai Lamas fødselsdag (6.juli)!

Sommershedra på KSL

Husk å melde deg på årets sommerretreat på Karma Shedrup Ling
8.- 14.juli. Lama Changchub, lama Fredrik Liland og Hans Petter
Wiken vil undervise. Tema er buddhistisk etikk og kurset er spesielt
relevant for alle oss vanlige folk som søker å følge en åndelig vei
samtidig som vi fortsetter å leve i samfunnet med familie og jobb. Det
er også mulig å kun være med første helg (8.-10.juli). Påmelding og
mer info her.

Stilleretreat på KSL

Velkommen til en 10-dagers stilleretreat i den fredelige skogen på
Karma Shedrup Ling 15.–24.juli 2022. Det blir daglige
gruppemeditasjoner, individuell meditasjon og undervisning med Ani
Könchog Lhamo m.fl.

Å være på retreat i stillhet gir oss mulighet til å gå i dybden og å
komme i kontakt med vårt indre potensial. Det er ekstra viktig med
oppmerksomhet og tilstedeværelse nå i disse spesielle tider, spesielt
for å ta hensyn til de andre, men også for å gi oss selv ekstra
motivasjon til å gjøre en ekstra innsats i forhold til dette i vår egen
praksis.

Åpne ditt hjerte med Ani Könchog

På Karma Shedrup Ling 26.-28. august. Et åpent hjerte er
essensen av mahayana-buddhismen og en forutsetning for genuin
åndelig utvikling. Dette kurset er hovedsakelig basert på Pema
Chödröns tradisjon. Vi vil gjennomgå tre teknikker for å åpne hjertet –
vennlig kjærlighet, medfølelse og tonglen – etterfulgt av praksis og
diskusjon. Det blir rikelig med anledninger til å stille spørsmål. For
deltakere som allerede har gått mahayana-kurset vil dette være en
oppfriskning, men helgen er åpen for alle interesserte.  Les mer her.

Fasteretreat (nyungne) med Lama Changchub

På Karma Shedrup Ling retreatsenter 2.-5. september vil Lama
Changchub lede fasteretreat med meditasjon på tusenarmet
Chenrezig (Avalokitesvara). På tibetansk heter det nyungne og
regnes som et særlig kraftfullt ritual for å rense karma og opparbeide
sönam, eller fortjeneste. Dette er en unik praksis som kombinerer

https://link.pblc.app/c/510926442?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fsommershedra_pa_karma_shedrup_ling_2022%23init&hash=dda527&chk=296080-d5df09
https://link.pblc.app/c/510926440?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fapne_ditt_hjerte_h2022_-_kurshelg_med_ani_konchog%23init&hash=97906c&chk=296080-d5df09


løfter og disiplin, utvikling av medfølelse ved virkelig å kjenne på sult
og tørst, og visualiseringer og mantra-resitasjon. 

Faste aktiviteter til høsten

Onsdagsundervisningen med Lama Changchub på KTL/Zoom
fortsetter til høsten. Oppstart for høstsemesteret er onsdag
24.august.

Åpne lørdager og Chenrezig/Mahakala-puja starter igjen fra
20.august.

Åpen meditasjon vil i høstsemesteret bli på KTL hver dag kl 07.00 og
18.00

Mandagsmeditasjonen vil være i nye lokaler på Grünerløkka fra
mandag 29.august. Følg med på våre hjemmesider og Facebookside
for mer info.
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