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Velkommen til høstens program!
Formålet med den buddhistiske vei er å avdekke 
vår sanne natur og se oss selv slik vi er og alltid har 
vært, nemlig opplyste mennesker med grenseløs 
visdom, medfølelse og glede. Alt dette ligger nå 
godt gjemt under tykke lag av vår egen forvirring 
og negative følelser, selvopptatthet, ukloke valg 
og dårlige vaner. En god nyhet er at dette kan vi 
gjøre noe med. Vi er så uendelig mye mer enn den 
forvirringen og smerten vi ofte opplever.

Buddhismen tilbyr mange metoder som leder 
inn til vårt indre potensiale. Men denne 
forvandlingsprosessen kommer ikke av seg selv. 
Det er mye å lære og mye å gjøre, for den som vil. 

Studier, refleksjon og meditasjon regnes som de 
tre viktigste metodene i buddhismen. 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; visdom, medfølelse og glede. 
Refleksjon er brobyggeren mellom studier og 
meditasjon. Den hjelper oss til å bringe det vi 
lærer ned på et konkret erfaringsnivå. Vi har 
dette dyrebare liv, så hvorfor ikke bruke det på en 
meningsfull måte! 

Vårt program for høsten byr på undervisning og 
meditasjon på forskjellige nivåer. Håper du finner 
noe som vil være til hjelp på din sannhetssøkende 
vei!

Buddhismen - læren om sinnets natur

• Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL) på Bjørndal i Oslo, Bjørnåsvn. 124, 1272 Oslo 
• Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL) utenfor Ski, Siggerudveien 734, 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 pro-
grammet.

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”  
             
-  H. E. Jetsün Khandro Rinpoche
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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.

Anne Berteig
Anne Berteig kom med i buddhis-
men 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. Hun er styreleder i Karma 
Tashi Ling buddhistsamfunn.

Hans Petter Wiken
Hans Petter har studert under 
Ani Könchog siden 2010. 
Han er inspirert av B. Alan 
Wallace’ tilnærming til 
oppmerksomhetsmeditasjon og 
innsiktsmeditasjon.

Lama Changchub Tsering
Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde 3-års retrett (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 år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han 
underviser på engelsk.

Wenche Stene
Wenche Stene har vært buddhist 
siden 2003 og hun har HE Mind-
rolling Jetsün Khandro Rinpoche 
som sin hovedlærer. 

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 klardrøm-
ming (lucid dreaming), som hun i 
høst leder en studiegruppe i.

Lærere
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August
22 Lø Chenrezig og mahakala, kl. 18; chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL
26 On Start Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL
26 On Start Tergar - Joyful Wisdom, kl. 19:15-20:45, God behandling, sentrum
29 Lø Chenrezig og mahakala, kl. 18; chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL

29-30 Lø-sø Åpne ditt hjerte, m/Ani Könchok, KSL
31 Ma Start Åpen kveld i Oslo sentrum, kl. 18:30-20:30, RZS

September
2 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

5 Lø Lørdagsshedra m/Fredrik Liland, kl. 15-18, KTL

5 Lø Chenrezig og mahakala, kl. 18; chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL
9 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

12 Lø Chenrezig og mahakala, kl. 18; chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL
12-13 Lø-sø Chød, introduksjonskurs m/Lama Changchub, kl. 10-17, KTL

15 Ti Klardrømming, studiegruppe m/Marte Møller, kl. 18:45-20:30, KTL
16 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

19-20 Lø-sø Vajrayana-kurs m/Lama Chanchub, kl. 10-17, KTL
22 Ti Start Uttaratantra shastra, studiegruppe m/Wenche Stene, kl. 18:30-20:30, KTL
23 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL
26 Lø Chenrezig og mahakala, kl. 18; chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL
29 Ti Klardrømming, studiegruppe m/Marte Møller, kl. 18:45-20:30, KTL
30 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

v

Programoversikt høsten 2020
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Oktober
3-4 Lø-sø Lojong m/Ani Könchok, kl. 10-17, KTL

3 Lø Lørdagsshedra m/Fredrik Liland, kl. 15-18, KTL
6 Ti Uttaratantra shastra, studiegruppe m/Wenche Stene, kl. 18:30-20:30, KTL 

8-12 To-Ma Lama Changchub underviser i København og i Århus, Danmark
13 Ti Klardrømming, studiegruppe m/Marte Møller, kl. 18:45-20:30, KTL
14 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

17-18 Lø-Sø Hvit Tara-retrett med Lama Changchub, kl. 11-18, KTL
19 Ma Filmkveld, kl. 18:30-20:30, KTL
20 Ti Uttaratantra shastra, studiegruppe m/Wenche Stene, kl. 18:30-20:30, KTL
21 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

24-25 Lø-Sø Vajrayanakurs m/Lama Changchub, kl. 10-17, KTL
27 Ti Klardrømming, studiegruppe m/Marte Möller, kl. 18:45-20:30, KTL
28 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL
31 Lø Chenrezig og mahakala, kl. 18; chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL

November
3 Ti Uttaratantra shastra, studiegruppe m/Wenche Stene, kl. 18:30-20:30, KTL
4 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

7-8 Lø-sø Nyenthun, kl. 10.30-17, KTL
7 Lø Lørdagsshedra m/Fredrik Liland, kl. 15-18, KTL
7 Lø Chenrezig og mahakala, kl. 18; chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL

10 Ti Klardrømming, studiegruppe m/Marte Møller, kl. 18:45-20:30, KTL
11 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

14-15 Lø-sø Introduksjon til buddhisme m/Fredrik Liland, kl. 10-17, KTL
14 Lø Chenrezig og mahakala, kl. 18; chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL
17 Ti Uttaratantra shastra, studiegruppe m/Wenche Stene, kl. 18:30-20:30, KTL
18 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL
21 Lø Guru Rinpoche tsok, m/Lama Changchub, 18-20, KTL
24 Ti Klardrømming, studiegruppe m/Marte Møller, kl. 18:45-20:30, KTL
25 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL
28 Lø Sanghadag med filmvisning, kl. 10-17, KTL
28 Lø Chenrezig og mahakala, kl. 18; chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL

Desember
2 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

5-6 Lø-sø Introduksjon til buddhisme m/Fredrik Liland, kl. 10-17, KTL
5 Lø Chenrezig og mahakala, kl. 18; chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL
9 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL

12 Lø Lørdagsshedra m/Fredrik Liland, kl. 15-18, KTL
12 Lø Chenrezig og mahakala, kl. 18; chød-rituale, kl. 19, m/LC, KTL
16 On Åpen onsdagskveld m/Lama Changchub, kl. 18, KTL
19 Lø Chenrezig/mahakala-sadhana m/Lama Changchub, kl. 18-19, KTL

27-30 Sø-On Juleretrett (Milarepa-meditasjon) m/Lama Changchub,  KTL

v
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 Faste aktiviteter:

Det er stille meditasjon hver morgen kl. 7 og chenrezig-meditasjon hver kveld kl. 18 med 
Lama Changchub. Åpent for alle. Meditasjonen utgår når det er annet program. Morgen-
meditasjonen og chenrezig-meditasjonen finner du også på vår YouTube-kanal, Karma 
Tashi Ling, med tilhørende tekster.     

v

Det har vært en utfordrende tid med sykdom, store forandringer og nye bekymringer for 
fremtiden. På Karma Tashi Ling buddhistsenter kan vi som sangha finne sammen i felles 
meditasjonspraksis for slik å hjelpe hverandre med å takle denne uvissheten.

18:00 Vi fortsetter med felles chenrezig-meditasjon og vil fra nå av også gjøre mahakala som 
et fast tillegg til dette. Vi mediterer på yidamen Chenrezig for å trene i omtanke og medfølelse 
for alle levende vesener som har det vanskelig akkurat nå. Gjennom resitasjon av mantraet OṂ 
MAṆIPADME 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 kagyu-linjens og vår egen sanghas felleskap. Det som tilsynelatende er aggressivt, 
vondt og overveldende kan slik brukes og transformeres til noe positivt.

19:00  Vi vil også gjøre chød-praksis. Chød betyr “å kappe av” og er en unik tibetansk 
meditasjon som kombinerer innsikten fra mahayana-filosofien prajnaparamita med tantriske 
visualiserings-teknikker. I ritualet gjør vi bruk av 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 egotilknytning, og gjennom chød-meditasjonen angriper vi 
dette problemet ved roten og “kapper” av kilden til denne misforståelsen, uvitenhet. Vår egen 
kropp er kanskje det vi har mest tilknytning til, og i chød bruker vi sterke visualiseringer der vi 
konfronteres veldig direkte med denne tilknytningen. Mange er bekymret for å bli syke i disse 
dager. 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. 

Det blir en pause mellom den første og den andre meditasjonsøkten slik at man kan velge om man 
vil være med på begge eller kun én av dem.

Det blir arrangert et kurs i chød-meditasjon i september. Foreløpig ønsker vi at kun de som har en 
del erfaring med bruk av instrumentene bruker disse under meditasjonen da det krever litt øvelse 
og kan bli mye bråk om vi ikke klarer å holde samme rytme.

Om du ønsker på egen hånd å sette deg litt inn i hva chød går ut på kan vi anbefale følgende 
bøker:
- Chöd: Practice Manual and Commentary av Thekchok Dorje and Jamgon Kongtrul, Ithaca: Snow 
Lion Publications, 2007. 
- Machik’s Complete Explanation: Clarifying the Meaning of Chöd av Sarah Harding, Ithaca: Snow 
Lion Publications, 2003.

Daglig meditasjon i tempelet på Karma Tashi Ling buddhistsenter

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

i buddhismen. Etter undervisningen blir det 
servering av te og snacks. Det er åpent for alle  

Påmelding er ikke nødvendig.

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

Dette er 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 som starter 31. august. 
Det blir rikelig anledning til å stille spørsmål og få 
veiledning i meditasjon. Etter introduksjonen blir 
det felles meditasjon for alle som vil. Både “nye” 

og “gamle” er velkomne. Det vil være forskjel-
lige lærere som leder disse kveldene. En gang i 
måneden blir det spesielt program. Informasjon vil 
bli tilgjengelig på Facebook og hjemmesiden vår.

Kontaktperson: Anne Berteig, post@ktl.no
Tid: Mandager kl. 18.30-20.30, noen unntak. 
Varighet: august til desember

v

Høstens møter er en fullføring av 10 
gruppemøter som startet i vår, men 
ble avbrutt av covid-19. Studiegruppen 

tar utgangspunkt i Mingyur Rinpoches bok 
“Joyful Wisdom – Embracing Change and 
Finding Freedom”. Praksiskveldene inneholder 
meditasjoner og diskusjoner, og noen ganger også 
videoer og øvelser. Tergar er Yongey Mingyur 
Rinpoches internasjonale organisasjon. 

Tergar har utarbeidet et helhetlig kursopplegg med 
praksisgrupper over hele verden. Yongey Mingyur 
Rinpoche er sønn av avdøde Tulku Urgyen 
Rinpoche og bror av Tsoknyi Rinpoche. Han 
hadde bl.a. sin far som lærer og startet sitt første 
tre-års retreat allerede som tolvåring. Mingyur 
Rinpoche besøkte KTL i 2004. Han er kjent for sin 

evne til å formidle sitt budskap på en lettfattelig og 
humoristisk måte. Gruppen er i utgangspunktet 
åpen for alle, men påmelding kan bli aktuelt på 
grunn av smittevernregler.

Tergar-gruppen deler på utgifter til leie av lokaler.

Send en epost til tergar.oslo@gmail.com for mer 
informasjon. 

Påmelding nødvendig!

Åpen onsdagskveld på Karma Tashi Ling buddhistsenter

Meditasjon i Oslo sentrum  på Rinzai Zen Senter (RZS)

Tergar - Joyful Wisdom
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Du kan kontakte Ani Könchog for 
praksisveiledning. Send henne gjerne 
en e-post for å avtale tid.

Epost for avtale: 
konchoglhamo@gmail.com 

Fredrik Liland tilbyr samtaler om 
buddhistisk filosofi, praksis og 
eksistensielle spørsmål

Epost for avtale: fredrikliland@gmail.com

Ønsker du en samtale med Lama 
Changchub, har du mulighet lørdager 
og søndager kl. 17-18.

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

Samtaler med Ani Könchog

Samtaler med Fredrik Liland

Samtaler med Lama Changchub

Dharmabutikken i tempelet er åpen når det er aktiviteter, ellers ring 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 (https://www.fhi.no/). Dersom du har 
symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene skal du ikke delta på KTLBS 
sine arrangementer. Utsatte grupper bes vurdere nøye om de bør komme på 
arrangementer. Hold avstand og sørg for god håndhygiene. Deltagere ved kurs 
og andre arrangementer tar med egen mat og drikke. 

Smittevern ved arrangementer
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 Kurs og aktiviteter etter dato

AUGUST

v v

Start Lørdagskveld med Chenrezig og Mahakala kl 
18 og Chöd-rituale kl 19 med Lama Changchub. Se 
side 6 for detaljert beskrivelse. 

Tid:   kl. 18 og kl. 19
Sted: Karma Shedrup Ling buddhistsenter
Lærer: Lama Changchub

 22. august
Start chenrezig, mahakala og chød
Ny fast lørdagsmeditasjon på Karma Tashi Ling

26. augustStart Åpen onsdagskveld med Lama Changchub 

26. augustStart Tergar -  Joyful Wisdom

Velkommen til åpne kvelder med Lama Chang-
chub på Karma Tashi Ling. På disse kveldene vil 
Lama Changchub  undervise i forskjellige temaer. 
Det blir også fokus på meditasjon.
Åpent for alle. Påmelding ikke nødvendig. 
Se side 7 for detaljert beskrivelse.

Tid: kl. 18-20
Varighet: Onsdager fra 26. aug. til 16. des. 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter

Les om Tergar på side 7. Om interessert, ta kontakt 
på tergar.oslo@gmail.com

Tid: kl. 19:15-20:45
Sted: God behandling, Nedre Slottsgate 7
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SEPTEMBER

29.-30. august
Åpne ditt hjerte - med Ani Könchok

Å åpne sitt hjerte er essensen av mahayanabud-
dhismen og en forutsetning for genuin åndelig 
utvikling. Kurset er hovedsakelig basert på Pema 
Chödröns undervisning. Tre teknikker for å 
åpne hjertet – vennlig kjærlighet, medfølelse og 
tonglen – vil bli gjennomgått, etterfulgt av praksis 
og diskusjon. Det blir rikelig med anledninger 
til å stille spørsmål. For deltakere som har gått 
mahayanakurset vil dette være en oppfriskning, 
men helgen er åpen for alle. 

Tid: lørdag fra kl. 10 til søndag kl. 17
Sted: Karma Shedrup Ling retreatsenter
Påmeldingsfrist: 25. august

Pris 1: kr 1200 inkl. lunch lørdag og søndag
Pris 2: kr 1500 inkl. alle måltider og 
overnatting

31. august
Start Meditasjon i Oslo sentrum på Rinzai Zen Senter

Start Meditasjon i Oslo sentrum på Rinzai Zen 
Senter med introduksjon til buddhisme og felles 
meditasjon.

Tid: Mandager kl. 18.30-20.30. Unntatt: 14. 
sept., 2. nov. og 16. nov. 
Sted: RZS, Grønlandsleiret 31, 1. etasje
(ring på hos Rinzai Zen senter)
Pris: donasjoner

5. september
Start Lørdagsshedra med Fredrik Liland

Er du interessert i buddhisme, språk og filosofi? 
Alle tibetanske klostre har en “shedra”, et institutt 
der en kan fordype seg i buddhistiske spørsmål. 
“Lørdagsshedra” er et forsøksprosjekt ved KTL 
som har som foreløpig mål å arbeide med over-
settelser av buddhistiske tekster til norsk. Grup-
pen vil bli ledet av Fredrik Liland. Potensielle 
temaer kan være språkene tibetansk og sanskrit, 
filosofiske spørsmål, terminologi, og hvordan 
buddhismen kan fremstilles på norsk. Det første 
prosjektet vil være å lage en ny norsk bønnebok 
for KTL. Bli med om du kan tibetansk, har lyst til 
å lære, eller liker å jobbe med norsk og er inter-

essert i å bidra til at vi får kommunisert buddhis-
men best mulig på språket vårt. Vi møtes hver 
første lørdag i måneden, og innhold og fremdrift 
styres av deltakerne. Lama Changchub kommer 
på første møte for å snakke litt om oversettelse 
og sette oss i gang med første prosjekt.

Tid: kl. 15-18
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Andre datoer: 3. oktober, 7.november og 12. 
desember
Donasjonsbasert
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29.-30. august
Tid: lørdag fra kl. 10 til søndag kl. 17
Sted: Karma Shedrup Ling retreatsenter
Påmeldingsfrist: 25. august

Pris 1: kr 1200 inkl. lunch lørdag og søndag
Pris 2: kr 1500 inkl. alle måltider og 
overnatting

31. august
Tid: Mandager kl. 18.30-20.30. Unntatt: 14. 
sept., 2. nov. og 16. nov. 
Sted: RZS, Grønlandsleiret 31, 1. etasje
(ring på hos Rinzai Zen senter)
Pris: donasjoner

Chød betyr “å kutte”, og er navnet på en tibetansk 
meditasjonstrening som kombinerer innsikten 
fra mahayana-filosofien prajnaparamita med 
tantriske visualiseringstekniker. Meditasjonen 
er kanskje mest kjent gjennom chød-ritualet, 
en ganske dramatisk praksis der en tar i bruk 
sang, bjeller, store håndholdte trommer, og en 
spesiell ben-trompet som verktøy. Gjennom en 
serie visualiserings-øvelser lar en seg gjennom 
denne meditasjonen bli konfrontert med sine 
dypeste redsler. Ifølge buddhismen er kilden 
til all lidelse og konflikt vår egen fastlåsthet 
og tilknytning til vår forestilling om et “selv”. 
Gjennom chød-meditasjonen angriper vi dette 
problemet ved roten, og kapper av kilden til denne 
misforståelsen, uvitenheten. Vår egen kropp er 
kanskje det vi har mest tilknytning til, og i chød 
bruker vi sterke visualiseringer der vi konfronteres 

direkte med denne tilknytningen. Mange er svært 
bekymret for å bli syke i disse dager. 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.

Anbefalt litteratur: Chöd Practice Manual 
and Commentary, av den fjortende Karmapa  
Thekchok Dorje og Jamgön Kongtrül Lodö Taye. 
Snow Lion Publications, 2007.
Tilleggslitteratur: Machik’s Complete 
Explanation av Sarah Harding, Snow Lion 
Publications, 2003.

Tid: lø-sø kl. 10-17
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Pris: kr 800  
Ta med egen lunsj

12.-13. septemberChød, introduksjonskurs med Lama Changchub

15. september

15. september“Klardrømming”, studiegruppe med Marte Møller

På utvalgte tirsdager dette semesteret så vil vi 
utforske fenomenet klardrømming, også kjent 
som “lucid dreaming”. Vi vil studere og bli kjent 
med ulike øvelser som gjør at vi kan optimalisere 
nettene våre og oppleve å være bevisst til stede 
når vi drømmer. Dette kan gi oss mange fordeler 
i vår åndelige praksis, i tillegg så er det gøy!
Studiegruppa er åpen for alle. Vi møtes over en 
periode på ti uker for å studere sammen og dele 
erfaringer.

Llitteratur: 
Klardrømming - å være bevisst til stede når du 
drømmer, av Charlie Morley
Anbefalt tilleggslitteratur: 
Dreams of awakening av Charlie Morley
Lucid dreaming. Gateway to the inner self, av 
Robert Waggoner

Tid: 6 tirsdager kl. 18.45-20.30 
(15.9, 29.9, 13.10, 27.10, 10.11 og 24.11) 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Donasjonsbasert 11
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Eksistensen av vår opprinnelige sanne natur, 
buddhanaturen, er ikke et spørsmål om blind tro 
eller akseptering av dogmer. Den må erfares. 
Mange mennesker har opp gjennom tidene erfart 
denne skatten av glede, kjærlighet og visdom. 
De har etterlatt oss uendelig mye visdom i form 
av meditasjonsmetoder og praksis som er der 
for oss. Mye av denne visdommen finner vi i 
Vajrayana-buddhismen som er selve kjernen i 
den tibetanske buddhisme. Buddhanaturen er 
uforanderlig. Den er der og har alltid vært der. 
Men uvitenhet, forvirring og klamring til vårt ego 
har lagt et tykt “skydekke” over den. All buddhis-
tisk praksis går ut på å fjerne dette tykke laget 
for å gjenoppdage vår sanne natur. 

I Vajrayana-meditasjonen tar man utgangspunkt 
i denne rene sanne natur. Buddhanaturen er 
utgangspunktet, resultatet er oppdagelsen og 
erkjennelsen av denne naturen, veien er det 
som må til for å gå gjennom denne prosessen. 
På bakgrunn av dette er Vajrayana blitt beskre-
vet som resultatveien. Vi må oppdage på nytt 
denne sannhet vi har og alltid har hatt boende 
i oss. Buddha finnes ikke andre steder enn i 

vår egen natur. Fordi alle aspekter ved oss selv 
opprinnelig er sinnets rene natur, kan vi anv-
ende mange forskjellige metoder som alle fører 
oss tilbake til vår egen sanne og rene natur. I 
Vajrayana anvender vi visualiseringer på yidam 
og mantra-resitasjon. Det er effektive metoder 
vi benytter oss av til å underminere vårt pate-
tiske ego. Yidamene er manifestasjoner av vår 
egen buddhanatur – på samme tid er de denne 
naturen. Det er med en dyp motivasjon for å 
hjelpe både oss selv og andre, at vi kan begynne 
å praktisere Vajrayana buddhismen.

Kurset går over to helger.

Anbefalt litteratur: 
Introduction to Tantra, av Lama Yeshe. 

Tid: Helg nr. 1: 19.-20. september kl. 10-17
Helg nr. 2: 24.-25. oktober kl. 10-17
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Pris: Begge helger kr 1600 til sammen
Ta med egen lunsj

19.-20. september
Vajrayana-kurs med Lama Changchub, helg 1

22. september
Start Uttaratantra shastra med Wenche Stene

I denne studiegruppen tar vi utgangspunkt i 
undervisninger gitt av HE Mindrolling Jetsün 
Khandro Rinpoche om Uttaratanta shastra på 
Karma Tashi Ling buddhistsenter og Vajradhara 
Ling i Frankrike. 

Uttaratantra shastra er en av de fem store 
avhandlingene som Lord Maitreya ga 
Asanga. Det er en kommentar til læren 
om den tredje dreining av dharmahjulet og 
forklarer buddhanaturen (tathagatagarbha). 
Buddhanaturen er det medfødte potensialet i alle 
levende vesener til å bli en fullt opplyst buddha. 
Mange mestere sier at Uttaratantra shastra kan 

sees på som en bro mellom sutra og tantra. 
Den gir et viktig filosofisk grunnlag, spesielt for 
Vajrayanautøvere, til å forstå virkningen av i den 
buddhistiske veien. 

Litteratur: Transkripsjon av HE Mindrolling  
Jetsün Khandro Rinpoches undervisning ved 
Vajradhara Ling, France, om Uttaratantra 
shastra

Tid: 5 tirsdager kl 18.30-20.30
(22.9, 6.10, 20.10, 3.11, 17.12)
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Donasjonsbasert

12
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vår egen natur. Fordi alle aspekter ved oss selv 
opprinnelig er sinnets rene natur, kan vi anv-
ende mange forskjellige metoder som alle fører 
oss tilbake til vår egen sanne og rene natur. I 
Vajrayana anvender vi visualiseringer på yidam 
og mantra-resitasjon. Det er effektive metoder 
vi benytter oss av til å underminere vårt pate-
tiske ego. Yidamene er manifestasjoner av vår 
egen buddhanatur – på samme tid er de denne 
naturen. Det er med en dyp motivasjon for å 
hjelpe både oss selv og andre, at vi kan begynne 
å praktisere Vajrayana buddhismen.

Kurset går over to helger.

Anbefalt litteratur: 
Introduction to Tantra, av Lama Yeshe. 

Tid: Helg nr. 1: 19.-20. september kl. 10-17
Helg nr. 2: 24.-25. oktober kl. 10-17
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Pris: Begge helger kr 1600 til sammen
Ta med egen lunsj

19.-20. september
OKTOBER

3.-4. oktober
Lojong med Ani Könchok

Lojong-meditasjon slik vi kjenner den i dag, stam-
mer fra den indiske buddhistiske læremesteren 
Atisha (født 982 e.Kr.). Hans viktigste lærer, 
Serlingpa, ga ham en helt spesiell undervisning 
om bodhichitta som danner grunnlaget for lojong. 
Lojong betyr sinnstrening eller tanketransformas-
jon og er en meget effektiv og dyp meditasjons-
metode for å utvikle bodhichitta, det våkne 
hjertet. Dette er selve essensen av mahayana-
buddhismen. Bodhichitta kan forklares som et 
betingelsesløst ønske om å hjelpe alle levende 
vesener til å bli fri fra lidelse og årsaken til 
lidelse.

Undervisningen tar utgangspunkt i at alle op-
plevelser, uansett om de oppleves som gode 
eller dårlige, kan transformeres til veien mot 
oppvåkningen, ved hjelp av sinnstrening og tan-
ketransformasjon.

Tid: Lørdag og søndag kl. 10-17 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Pris: 800 
Ta med egen lunsj

8.-12.  oktober
Lama Changchub underviser i Danmark

22. september

13



v

Tara – både i grønn og hvit form – symbol-
iserer essensen av medfølelse og det feminine 
aspektet av oppvåkningen. Tara betyr “den 
som frigjør”. Det betyr at hun inspirerer oss til 
å frigjøre oss selv.

Praksis på Hvit Tara kan gi god helse, langt liv,
beskyttelse mot sykdom og uventet og for 
tidlig død. Det kan også motvirke hindringer 
i ens liv og praksis. På det absolutte nivå gir 
hun full oppvåkning.Det blir fokus på Hvit Tara 
sadhana tekst.

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

17.-18. oktoberHvit Tara-retrett med Lama Changchub

19. oktober
Filmkveld

Følg med på Facebook og vår nettside for videre 
informasjon.

Tid: Mandag kl. 18.30-20.30
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter

14
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Se omtale side 12. Helg nr. 2: 24.-25. oktober kl. 10-17
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Pris: Begge helger kr 1600 til sammen
Ta med egen lunsj

17.-18. oktober 24.-25. oktoberVajrayana-kurs med Lama Changchub, helg 2

NOVEMBER

14.-15. november
Introduksjon til buddhisme
Med Fredrik Liland, helg 1

Det som gjør tibetansk buddhisme unik er den 
store bredden av meditasjonstekniker og filosofiske 
systemer den har å tilby dem som ønsker å 
systematisk arbeide med å forstå sitt eget sinn og 
den verden vi lever i. På dette kurset vil vi se på 
hva det vil si å praktisere tibetansk buddhisme, 
i motsetning til andre former for buddhisme, og 
fokusere på den typen holdningsendring som 
må til. I tillegg til å ta for oss grunnleggende 
buddhistisk forståelse og meditasjon, vil vi også 
se spesielt på det som kalles “de forberedende 
øvelser”. Dette er en slags pakke med en rekke 
mer og mer avanserte meditasjonsøvelser som er 
ment å berede grunnen for at en etter hvert kan ta 
fatt på den “mer avanserte” treningen. Kurset vil 

fokusere på de fire sinnsdreierne, første halvdel av 
de forberedende øvelsene.

Anbefalt forhåndslesning:
Not for Happiness: A Guide to the So-Called 
Preliminary Practices av Dzongsar Jamyang 
Khyentse

Kurset går over to helger
Helg nr. 1: Lø-sø 14.-15. november kl. 10-17
Helg nr. 2: Lø-sø 5.-6. desember kl. 10-17
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Pris: Begge helger kr 1600 til sammen
Ta med egen lunsj

7.-8. november
Nyenthun
Stille meditasjonshelg

Nyenthun er en utmerket mulighet for å fordype sin 
meditasjonspraksis med drahjelp av å meditere i 
gruppe. Helgen settes av til stillhet, hvor vi veksler 
mellom sittende-, liggende- og gåmeditasjon. 

Tid: Lørdag  og søndag 10:30 - 17:30 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Pris: Donasjonsbasert
Ta med egen lunsj
Kontakt: hpwiken@gmail.com

19. oktober

Tid: Mandag kl. 18.30-20.30
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
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21. novemberGuru Rinpoche-tsok med Lama Changchub

Denne lørdagskvelden møtes vi for å 
gjøre tsok, eller ganachakra som det heter 
på sanskrit. Tsok er et tantrisk rituale 
der vajrayanapraktiserende møtes for å 
fornye sine samaya-forpliktelser og styrke 
samholdet i vajrayana-sanghaen. En kan 
gjøre tsok i forbindelse med de de fleste 
sadhanaer (meditasjonsmanualer), og vi gjør 
det denne kvelden i sammenheng med en 
meditasjon på Guru Rinpoche, også kjent 
som Padmasambhava. Guru Rinpoche feires 
som en av de viktigste mestrene som brakte 
buddhismen til Tibet, men symboliserer også 

generelt guruen (lamaen) som har en så viktig 
plass for oss som praktiseres vajrayana-
buddhisme. En tsok er også en feiring, og de 
som deltar oppfordres til å ta med noe å spise 
eller drikke som blir brukt for å symbolisere 
samaya-substanser og deles mellom alle 
deltakerne.

Tid: Lørdag kl.18-20
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter

Foto: dhillan chandramowli / CC BY-SA

28. november
Sanghadag med filmvisning

Følg med på Facebook og vår nettside for videre 
informasjon.

Tid: Lørdag kl. 10-17
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter

16
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27. - 30. desember
Juleretrett med Lama Changchub
 Milarepa guruyoga

Milarepa ble født på midten av 1000-tallet. 
Han regnes som en av de største buddhistiske 
mestrene i Tibets historie. Hans livshistorie og 
“Hundre tusen sanger” er høyt skattet. Milare-
pa var elev av Marpa og hadde Gampopa som 
sin fremste elev. Disse tre regnes for grunnleg-
gerne av Kagyu-linjen. 

Guruyoga er en av de viktigste meditasjons-
former i tibetansk buddhisme. Den hjelper oss 
til å utvikle hengivenhet som er helt nødvendig 
for fremgang i vajrayana-praksis. 

Vi vil få undervisning i en guruyoga-tekst 
på Milarepa. Vi vil praktisere denne teksten 
gjennom hele retrettet, så det blir mye medi-
tasjonstrening. Kanskje vi kan synge noen av 
Milarepas sanger også. Vi avslutter retrettet 
med tsok-puja. 

Tid: Søn-ons 27.-30. des. kl. 11-18 
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 
Lærer Lama Changchub 
Pris: kr 2000
Ta med egen lunsj

28. november
Tid: Lørdag kl. 10-17
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter

DESEMBER

5.-6. desember
Introduksjon til buddhisme
Med Fredrik Liland, helg 2

Se omtale side 15. Tid: Lørdag og søndag kl. 10-17
Sted Karma Tashi Ling buddhistsenter
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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: 
Den som har betalt årets medlemskontingent 
for 2020 på kr 600 (se nedenfor) kan benytte 
følgende rabattordninger:

1) Kjøp av gullkort som gir 100% rabatt. 
Med gullkort deltar man gratis på alle kurs 
og aktiviteter i ett år fra kjøpsdato. 

Obs! Gullkort kjøpt f.o.m 2019 gir ikke lenger rett 
til gratis overnatting, kveldsmat og frokost i 
forbindelse med kurs. Lunsj er inkludert der 
dette er en del av kurset.

2) Studenter, trygdede og arbeidsledige UTEN 
gullkort får 20% rabatt på lamabesøk, sommer-
kurs og lignende. Dokumentasjon som 
studiebevis eller lignende må fremvises.

For kjøp av gullkort send epost til 
post@ktl.no

     Gullkort i 2020 (Gjelder kun for kontingentbetalende medlemmer. )

Rabatt på alle kurs og aktiviteter 
i ett år fra kjøpsdato Ordinær pris Rabattert pris for studenter, 

trygdede og arbeidsledige

Gullkort 100 % 12 000 kr 9 600 kr

Avtale om gullkort gjøres for ett år ad gangen. 
Dvs. kortet gjelder for ett år fra valgt dato. Det er 
ikke mulig å inngå kortere avtaleperiode. Måltider er 
inkludert der det en del av kursopplegget f.eks. 
retreater og kurs på Karma Shedrup Ling.

Forutsetningen for gratis deltakelse med gullkort, 
er at årskontingenten for medlemskapet i Karma 
Tashi Ling er betalt, og at gullkortet er betalt før 
påmelding blir registrert. På grunn av planlegging 
må påmeldingen skje senest 3 dager før 
kursstart for at rabatten skal gjelde. Dette 
gjelder også for gullkort.

Praktisk informasjon for kurs, retreat og opphold

Påmelding til ALLE 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, hva du heter, og adresse, 
e-post og (mobil) telefon. 
NB! Skriv dette også på betalingen.

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

Ved besøk av gjestelærere ber vi deg melde 
deg på senest tre dager før kurset starter.
Når vi arrangerer lærerbesøk må vi vite hvor 
mange som kommer ved planlegging av 
måltider og eventuell overnatting.

På alle kurs med lærerbesøk er det nødvendig 
at deltakerne bidrar til avviklingen av kurset og 
driften av KTLBS gjennom karmayoga, med 
praktisk innsats på kjøkkenet, med rengjøring 
og lignende. Alle vil få passende oppgaver. 

OBS! Det kan bli endringer i programmet.

!På grunn av Covid-19 situasjonen forlenges ekstisterende gullkort 6 måneder!
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Tradisjonen med donasjoner stammer helt fra 
Buddhas tid, hvor regelen var at munker eller nonner 
hverken skulle samle eller tjene penger. Sam-
funnet 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 un-
dervise 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

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 med-
lemmer: Man kan være tros- og livssyns-medlem 
via Buddhistforbundet (BF/KTLBS), kontingent-
betalende medlem i KTLBS 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 850 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. 

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 15 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 høst 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.tibetansk-buddhisme.no og på 
Facebook (Søk på ”Karma Tashi Ling”).
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For mer informasjon og påmelding til kursene:

www.tibetansk-buddhisme.no  I  www.ktl.no

Donasjoner til tempel-
boligprosjektet

kan gis direkte til vår konto: 1201 58 67068 
merk: “Tempelboliger” eller via VIPPS nr. 97329

og velg: “Tempelboligprosjektet”

Det gis skattefradrag hvis du i stedet gir via 
Buddhistforbundets konto: 1254 20 22866

merk donasjonen med: “Tempelboliger på KTL”.  
Du må også oppgi ditt fødselsnummer (11 siffer) for å få skattefradrag

(hvis du ikke er medlem av Buddhistforbundet).

Se egne Facebooksider: “Tempelboliger på Karma Tashi Ling” for mer 
informasjon. 
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Bankkonto: 1644.02.22548              IBAN: NO54 1644 02 22548                  
Org. nr:  983 389 740 MVA              BIC: DNBANOKKXXX

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


