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Høstens helgekurs med Lama Changchub
Vi har gleden av å tilby flere interessante helgekurs med Lama Changchub denne
høsten. Kursene holdes i tempelet på Karma Tashi Ling buddhistsenter på
Bjørndal. Lørdag 1.oktober ble det holdt kurs i Røykofring-ritualet.  Den 15.–16.
oktober vil Lama Changchub undervise i og lede meditasjon på Medisin-Buddha.
Den 5.–6. november er det Mahamudra som er tema, og Lama Changchub vil gå
igjennom Den tredje Karmapas aspirasjonsbønn "Aspiration prayer for
Mahamudra, the Definitive Meaning" og forklare teksten, som bl.a. inneholder
instruksjoner i mahamudra, innsikt og meditasjon. Det vil også bli
meditasjonsøvelser.
Den 19.–20. november vil han undervise i Ngöndro – de forberedende øvelser.
Dette passer både for de som akkurat har startet på sin vei og for de som har
studert og praktisert buddhisme i mange år.
Den 4.–5.desember vil han gå gjennom og forklare King of Prayers, en bønn som
kan bidra til å åpne og utvide sinnet, frigjøre det fra intellektets begrensninger og
gjøre det stort nok til å romme bodhisattvaens grenseløse ønske, beslutning og
løfte om å nå oppvåkningen for alle levende veseners skyld.
Årets Romjulsjuleretreat blir 27.–30. desember og temaet er «Å skille mellom
bevissthet og visdom», en sentral tekst av Den tredje Karmapa Rangjung Dorje.

Dugnad på Karma Shedrup Ling 8. og 9.oktober

Mange ildsjeler har jobbet på Karma Shedrup Ling retreatsenter i høst. Peter
Lundberg har lagt nytt tak på hytte 9 og mange frivillige har hjulpet til med stort og
smått. Helgen 8.–9. oktober fortsetter vi med ryddearbeid av materialer på tunet
og klargjøring av senteret før vinteren. Vi vil også spise god mat og nyte
fellesskapet ved å bidra til å holde vakre Karma Shedrup Ling retreatsenter
vedlike. Alle er velkomne til å bidra med stort eller smått. En time eller to døgn –
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alle bidrag hjelper hjelper for holde vakre Karma Shedrup Ling retreatsenter
vedlike.

Du er også velkommen til å overnatte - kost og losji er på huset!

Send sms til Ellen: 951 11 187, og si fra at du kommer!

Åpne ditt hjerte. Kurs med Ani Könchog Lhamo

28.–30.oktober vil Ani Könchog Lhamo holde et nytt Åpne ditt hjerte-kurs på
Karma Shedrup Ling retreatsenter. Hennes kurs blir alltid raskt fulltegnet, så vi
anbefaler alle interesserte å melde seg på snarlig. Påmelding her innen
22.oktober. Det er begrenset med plasser.

På dette kurset vil Ani Könchog Lhamo undervise i ulike meditasjoner for å åpne
hjertet – meditasjon på vennlig kjærlighet, på medfølelse og tonglen-meditasjon,
som betyr «å ta og gi». Det blir rikelig tid til øvelse, spørsmål og samtaler.

Senioryoga med Ada Raknes

29.– 30. oktober blir det senioryoga på Karma Tashi Ling buddhistsenter. Vi skal
gjøre fysiske øvelser og pusteøvelser, avspenning og meditasjon. I mange av
øvelsene sitter vi på stol. Alle er velkommen – de fleste vil få til det meste.

Det blir to økter hver dag: kl. 11–13 og 15–17.

Lørdag formiddag starter vi med et program som vi vil gjenta og bygge videre på.
Vi foreslår at du deltar på en økt lørdag og en økt søndag, men det går fint om du
vil være med på flere eller færre økter også.

Etterpå serveres te og frukt og det er tid til en hyggelig prat. Påmelding: Epost til
ada.raknes@gmail.com eller sms/mobil 957 27 991 innen 26.oktober.

Smertemestring med Vidyamala Burch 

Vidyamala Burch har levd med kroniske ryggsmerter hele sitt voksne liv. I 1995 ble
hun ordinert i Triratna Buddhist Order, og i 2001 etablerte hun organisasjonen
Breathworks, hvor Vidyamala Burch har utviklet et mindfulness-basert program for
smertehåndtering. Dette er en måte å forholde seg til smerte som gjør bruk av
sentrale elementer innen dharma. Vidyamala vil i dette nettbaserte kurset
undervise i noen av de grunnleggende prinsippene og øvelsene som hun bruker.
Tid og sted: Søndag 13.november kl. 11–16, via Zoom. Lenke blir tilsendt før
kursstart. Påmelding her
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Shenpen Aid trenger flere til informasjonsarbeid

Arbeid med informasjon er spennende og å spre informasjon om
Shenpen er et bidrag til å hjelpe fattige i India og Nepal. Om du vil
være med å bidra, kan vi få til mer. Send en melding til
post@shenpenaid.no.

Shenpen Aid gjør et fantastisk arbeid for fattige mennesker i
Himalaya-regionen. Organisasjonen hjelper barn med skolegang, de
finansierer prosjekter og tiltak som bedrer helse, hygiene og sanitære
forhold, og de hjelper underprivilegerte ungdommer og kvinner med
yrkesopplæring. Les mer her.

Onsdagsundervisning med Lama Changchub

Hver onsdag kan du følge undervisning med Lama Changchub! Møt opp
på Karma Tashi Ling eller delta vi Zoom. Åpent for alle interesserte. Zoom
lenke finnes på våre hjemmesider. Tid: Onsdager kl. 18–20. 

Åpen mandagsmeditasjon i Oslo sentrum

Vi har startet opp høstens meditasjon i Oslo sentrum! Meditasjonen foregår på
Oslo buddhistsenter i Helgesensgate 10 på mandager kl. 17.30–18.30, og passer
både for nye og erfarne mediterende. Det vil bli forskjellige lærere som underviser.
Vipps gjerne en donasjon til #658867 til å dekke leie av lokaler.

Heldagsmeditasjon - Nyinthun

Det blir heldagsmeditasjon (Nyinthun) på Karma Tashi Ling buddhistsenter 9. oktober og 23. oktober. Dette
er en utmerket sjanse til å komme dypere i meditasjon ved å meditere i gruppe gjennom en hel dag. Vi veksler
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mellom sittende, liggende og gående meditasjon. Det vil bli gitt noe meditasjonsinstruksjon i starten, men for det
meste vil vi meditere i stillhet. For å være med må du komme før kl. 11, men du kan gå når du selv vil. 

Husk å ta med egen matpakke. Påmelding er ikke nødvendig, men send gjerne en e-post til post@ktl.no og si fra at
du kommer. Pris: Donasjon. (Vipps et valgfritt beløp til #641194). 

Lørdager på Karma Tashi Ling buddhistsenter

I høst er det åpent hus på Karma Tashi Ling buddhistsenter fra kl. 16 en til to
lørdager i måneden. Her kan du meditere på egen hånd, besøke butikken og
biblioteket, eller bare komme innom for en prat og en kopp te. Noen ganger blir det
program med foredrag, film eller noe annet. På lørdagskvelder de helgene Lama
Changchub ikke har kurs, er det meditasjon på Chenrezig og Mahakala kl 18. Vi
veksler iblant med meditasjon på Hvit Tara og Chöd. Følg med på nettsiden
www.ktl. no og på vår Facebook-side for oppdatert informasjon og eventuelle
endringer i programmet. Det er planlagt åpent tempel og puja 17. og 24.
september, 8. oktober, 12. november, 10. og 17. desember. Pris: Donasjon. (Vipps
et valgfritt beløp til #641194). 

Oslo Kulturnatt på tempelet

Karma Tashi Ling buddhistsenter tok del i Oslo Kulturnatt og hadde åpent
hus 16. september. Rundt 40 personer, store og små, tok turen innom. Det ble en
hyggelig kveld med mange gode samtaler og vi serverte kaffe, te, kaker og
godterier. Takk til alle som kom og til alle som hjalp til!

Vel gjennomført buddhistisk konfirmasjon

Søndag 25. september fikk det tredje kullet av buddhistiske konfirmanter sin
seremoni med utdeling av kursbevis og velsignelser i Lotus-tempelet. Denne
gangen var det 26 ungdommer som hadde gjennomgått kurset i buddhisme.
Munker fra de forskjellige tradisjonene, samt styreleder og generalsekretær i
Buddhistforbundet holdt taler og en musikkgruppe fra Wat Thai bidrog med vakker
klassisk thai-musikk. Ordfører i Ullensaker kommune, Eivind Jørgensen
Schumacher, stilte også opp på seremonien og holdt en tale til konfirmantene.
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