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Hvordan leve godt med kroniske smerter?

Etter å ha levd med kroniske smerter i hele sitt liv, etablerte Vidyamala Burch i
2001 organisasjonen Breathworks. Her har hun utviklet et mindfulness-basert
program for smertehåndtering – en måte å forholde seg til smerte som tar i bruk
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

Helgekurs med Lama Changchub
5.–6. november vil Lama Changchub undervise i Mahamudra. Han vil forklare
teksten i Den tredje Karmapas aspirasjonsbønn "Aspiration Prayer for
Mahamudra, the Definitive Meaning", som bl.a. inneholder instruksjoner i
mahamudrainnsikt og -meditasjon. Kurset passer for de som allerede har en del
innsikt i buddhisme. Påmelding her.

19.–20. november vil Lama Changchub undervise i Ngøndro – de forberedende
øvelser. Dette kurset passer både for de som nylig har startet på sin vei og for de
som har studert og praktisert buddhisme i mange år. Påmelding her.

https://link.pblc.app/c/574174431?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fmindfulness_for_pain_and_illness_with_vidyamala_burch%23init&hash=b4d5de&chk=317293-ddc8d2
https://link.pblc.app/c/574174417?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.ktl.no%2Fkurs%2Fmahamudra-helg-med-lama-changchub-5og-6november%2F&hash=814709&chk=317293-ddc8d2
https://link.pblc.app/c/574174417?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fmahamudra_-_weekend_with_lama_changchub_05112022%23init&hash=c5e763&chk=317293-ddc8d2
https://link.pblc.app/c/574174417?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.ktl.no%2Fkurs%2Fng%25C3%25B6ndro-de-forberedende-%25C3%25B8velser-19-20november%2F&hash=c036fb&chk=317293-ddc8d2
https://link.pblc.app/c/574174417?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fngndro_-_de_forberedende_ovelser_19112022%23init&hash=2b6c2f&chk=317293-ddc8d2


4.–5.desember vil Lama Changchub 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.
Påmelding her.

Alle helgekursene er lørdag og søndag fra kl. 11–17. 

Røykofring på KTL 12. november

Det blir kurs i røykofring med Lama Changchub lørdag 12. november. Oppmøte på
Karma Tashi Ling buddhistsenter kl.10. Først gjør vi røykofringsritualet, hvor Lama
Changchub vil gi litt forklaring underveis. Så vil han gå igjennom og forklare The
Gentle Rain of Benefit and Joy fra Lotsawa House. Vi avslutter ca. kl. 17.00.
Arrangementet er åpent for alle.

Ta med en liten mengde medisinske urter til ofringen, og egen matpakke til lunsj.
Det er ingen påmelding, men si gjerne fra til post@ktl.no om du kommer. I stedet
for kurspris, gi gjerne en donasjon ved å Vippse et passende beløp til #641209 og
skriv "Røykofring 12.11"

Vel møtt!

Kan du hjelpe oss på KSL 12. og 13. nov.?

Vi trommer sammen til en ny dugnad på Karma Shedrup Ling retreatsenter 12. og 13. november SÅFREMT minst 4
sterke personer helt sikkert kan være med. I så fall leier vi 2 containere som kan fylles med resten av trebjelkene og
rydder på tunet før vinteren. Å komme 1 dag går også bra. Si fra til Ellen på  951 11 187  om du kan komme. Det blir
servering av deilig mat som vanlig.

Hjelp til matlaging på kurs

Kan du hjelpe til med å lage lunsj til kursdeltagere på Karma Tashi Ling buddhistsenter helgen 19. og 20 november?
Lama Changchub skal ha Ngøndro- kurs og vi trenger hjelp til matlaging. Har du mulighet en eller begge dager, så
blir vi veldig glad for at du stiller opp! Send en sms til Inger Johanne på 920 83 234.

Lysfest på Karma Tashi Ling buddhistsenter

https://link.pblc.app/c/574174417?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.ktl.no%2Fkurs%2Fthe-king-of-prayers-helg-med-lama-changchub-3-og-4-desember%2F&hash=e7442b&chk=317293-ddc8d2
https://link.pblc.app/c/574174417?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fthe_king_of_prayer_-_helg_03122022%23init&hash=73136b&chk=317293-ddc8d2
https://link.pblc.app/c/574181230?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.lotsawahouse.org%2Ftibetan-masters%2Fgyalse-shenpen-taye%2Fgentle-rain&hash=dbb11d&chk=317293-ddc8d2
mailto:post@ktl.no


Buddhistforbundet arrangerer lysfest på Karma Tashi Ling buddhistsenter fra kl. 16
lørdag 10. desember! Sett av datoen!

Romjulsretreat 

Årets Romjulsjuleretreat blir på Karma Tashi Ling buddhistsenter 27.–30. desember og temaet er «Å skille mellom
bevissthet og visdom», en sentral tekst av Den tredje Karmapa Rangjung Dorje. Påmeldingen er åpen.

Onsdagsundervisning med Lama Changchub

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

Åpen mandagsmeditasjon i Oslo sentrum

Hver mandag er det meditasjon i Oslo sentrum! Meditasjonen foregår på Oslo
buddhistsenter i Helgesensgate 10 kl. 17.30–18.30, og passer både for nye og
erfarne mediterende. Det vil bli forskjellige lærere som underviser. Deltakelse er
gratis og åpen for alle, men om du ønsker å bidra til å leiekostnader, doner gjerne
et bidrag til Vipps #658867.

https://publicate.it/?e=317293
https://link.pblc.app/c/574180176?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fevent%2Fromjulsretreat_med_lama_changchub_2022%23init&hash=89af01&chk=317293-ddc8d2

