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Program hösten – vintern 2016/2017 
För information om våra lärare se: www.tibetanbuddhism.se/vara-larare/ 
Stockholmcentret är stängt för helgledighet fre 16/12 – lör 7/1. 

 
Stockholmcentret KSDL - Hökarvägen 2, Mälarhöjden 
  
Återkommande program  
Varannan torsdag: Stillhetsmeditation (Shiné) 
Stillhetsmeditation (”shiné” på tibetanska och ”calm abiding” på engelska) är en 
buddhistisk utövning då vi mediterar under tystnad. Meditationen hjälper oss att stilla vårt 
vanligtvis splittrade sinne. Med denna metod kan vi successivt lära oss mer om hur vårt eget 
sinne fungerar, hur tankar och känslor uppstår, samt hur vi kan hantera dessa på ett 
konstruktivt sätt. Stillhetsmeditationen ligger till grund för all vidare meditation inom vår 
tradition. Det kommer att ges instruktioner och kortare undervisning i samband med 
meditationen. 
För både nya och erfarna. 
Var fjärde torsdag finns det i anslutning till meditationen, möjlighet att ställa frågor enskilt 
eller i grupp till Lama Tsultim Rinpoche. Man behöver dock anmäla sitt intresse genom att 
skriva till stefan@ktg.nu. 
 

Datum: varannan torsdag 25/8, 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 14/12, 26/1, 9/2, 
23/2 Obs. EJ torsdag 12/1. 
Tid: kl. 19-20. Centret öppnar 18.30. 
Frivillig gåva. 
 

Varannan torsdag: Meditation på kärlek och medkänsla 
Meditation på Chenrezig – medkänslans Bodhisattva 
Meditation varannan torsdag, Mälarhöjden, Stockholm 
 

Genom denna meditation kan vi lära känna sinnet och utveckla opartisk medkänsla och 
visdom. Meditationen innehåller recitation på svenska, visualisering och mantra. 
Det kommer att ges instruktioner och kortare undervisning i samband med meditationen. 
För både nya och erfarna. Alla är välkomna för att successivt lära sig utövningarna. 
I anslutning till meditationen finns möjlighet att ställa frågor enskilt eller i grupp till Lama 
Tsultim Rinpoche. Man behöver dock anmäla sitt intresse genom att skriva 
till johanna@ktg.nu. 
 

Varannan torsdag 1/9,15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 19/1, 2/2, 16/2.  
Tid: kl. 19-20. Centret öppnar 18.30. 
Frivillig gåva. 
 

Söndagar: Meditation på kärlek och medkänsla 
Meditation på Chenrezig– Guru Rinpoche– Öpagme– Sangchömönlam och 
Tonglen  
Recitation på tibetanska med svensk översättning och transkribering 
 

På söndagar öppnar Stockholmcentret kl. 16.30. Meditationen börjar kl. 17. 
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Vi mediterar på Chenrezig (Avalokiteshvara), medkänslans Bodhisattva, som 
representerar det fullständigt uppvaknade sinnets allomfattande kärlek och vishet. 
Därefter en kort meditation på Guru Rinpoche (Padmasambhava) och Öpagme (Buddha 
Amitabha). 
Efter meditationen reciterar vi önskeböner. Detta följs av en kortare meditation kallad 
”tonglen” (att sända och ta), som är en lättillgänglig men likväl oerhört djup och 
verkningsfull utövningsmetod där man drar nytta av svåra situationer för att utveckla 
insikt och medkänsla. Lama Tsultim Rinpoche kommer vid vissa tillfällen att ge kortare 
undervisning om  ”tonglen”. 
Alla är välkomna för att successivt lära sig meditationerna. 
 

Varje söndag Obs! EJ söndag 28/8, 4/9, 23/10 och 11/9.  
Tid: kl. 17-18:30.  
Frivillig gåva. 
 

Återkommande program och undervisning – men på vissa datum 
Introduktion till buddhism och meditation  
Vad är buddhism? 
Åsa Backlund ger en introduktion till den buddhistiska vägen.  
Datum/tid: lördagar 8/10, 5/11, 3/12, 14/1 kl.13-15. 
Frivillig gåva. Anmäl dig till asa@ktg.nu. 
 

Vad är meditation? 
Åsa Backlund ger grundläggande förklaringar till buddhistisk meditation, och leder 
olika kortare meditationer. 
Datum/tid: lördagar 8/10, 5/11, 3/12 och 14/1 kl. 16-18.  
Frivillig gåva. Anmäl dig till asa@ktg.nu. 
 

Fullmånemeditation 
Recitation på tibetanska med svensk översättning och transkribering. 
Fullmånedagarna är i enlighet med buddhistisk tradition särskilt gynnsamma för 
meditation. Dessa dagar vill vi ägna särskilt åt meditation på Buddha Shakyamuni och vårt 
inre potential till uppvaknande. 
 

Datum/tider: fre 16/9 kl. 19, sön 16/10 kl. 9, mån 14/11 kl. 19 ti 13/12 kl. 19, 
12/1 kl. 19, och fre 10/2 kl. 19. I samband med meditationen kommer Lama 
Tsultim Rinpoche vid några tillfällen ge undervisning.  
 

 
Övrigt program 

Med medverkan av lamabesök från Swayambhu. 
Fyra lamor från Swayambhu, Nepal, besöker oss under ledning av retreatmästaren Lama 
Nygyam, som efter 10 års Mahamudraretreat fick ansvaret för bland annat Swayambhuklostret 
och en treårsretreat i Pharping, Nepal. 
Lamorna samlar in medel till återuppbyggnaden av det jordbävningsdrabbade klostret. Läs 
mer om historien kring det av Unesco världsarvsklassade området och klostret på 
Swayambhuberget i Kathmandu, Nepal på länken: 
http://tibetanbuddhism.se/swayambhu-klostret-shri-karma-raja-maha-vihar/ 
 
Om du inte kan delta i något program nedan kan du genom Infinite Compassion skänka din 
gåva för återuppbyggnaden av klostret på Handelsbanken, clearingnr 6162 kontonummer 903 
522 578, märk insättningen med ”Nepal”. 
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Khorwa Dondrug 
Meditation och ceremoni för sjuka och avlidna 
Khorwa Dongtrug, “Han som rör om från djupet” är en av Chenrezigs aspekter. Genom 
utövningen kan vi befria vårt sinne från all slags lidande och hinder och skapa förutsättningar 
för varaktig glädje och lycka. I utövningen ingår en ceremoni för sjuka och avlidna. 
Ta med kort och ange namn på de sjuka eller avlidna som du önskar att lamorna ska be för. 
Ange också om de som du vill att lamorna ber för är sjuka eller om de har avlidit. 
 

Datum: lör 27/8 kl. 14-17. 
Plats: Stockholmcentret Mälarhöjden. 
Avgift: 100 kr & gåvoinsamling för återuppbyggnaden av Swayambhuklostret. 
 

Chenrezigretreat 
Meditation för utvecklandet av kärlek, medkänsla och visdom. 
 

Datum: sön 28/8 kl. 10-16. 
Plats: Stockholmcentret Mälarhöjden. 
Avgift: 100 kr. & gåvoinsamling för återuppbyggnaden av Swayambhuklostret. 
Enkel vegetarisk lunch 70 kr anmäls till johanna@ktg.nu senast 24/8. 

Munkar från världens tak för fred 
Tibetansk tempelceremoni - Hartwickska huset, Stockholm 
Programmet innehåller: 
 

 Ceremoni för fred och harmoni i världen.  
 Bildspel om världsarvsområdet Swayambhu och -klostret som ödelades vid 

jordbävningen 2015. 
 Utställning om Swayambhuklostrets historia och funktion. 

Datum: lör 10/9 kl. 14-15.30. 
Observera platsen: Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39C, T- Mariatorget. 
Inträde: 50 kr. & gåvoinsamling för återuppbyggnaden av Swayambhuklostret 

Amitayus – Långtlivsbuddha 
Initiering 
Lama Nygyam ger en initiering i Amitayus utövning för långt liv. 
Plats: Stockholmcentret Mälarhöjden. 
Datum: ons 7/9 kl 18.30-20.30. 
Avgift: 100 kr & gåvoinsamling för återuppbyggnaden av Swayambhuklostret. 

 
Milarepa - Initiering 

Lama Nygyam ger en initiering i Milarepa, en känd tibetansk mästare och poet som genomgick 
många prövningar både innan och efter han valde att följa Buddhas väg. Milarepas 
inspirerande exempel lär oss mer om ståndaktighet och tillit som är grundförutsättningarna 
för att Dharma-utövningen ska bli effektiv. 

Datum: sön 11/9 kl 15-17. 
Plats: Stockholmcentret Mälarhöjden. 
Avgift: 100 kr. & gåvoinsamling för återuppbyggnaden av Swayambhuklostret. 
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Övrigt program på Stockholmcentret efter lamabesöket 

 
Mahamudra 
Lama Tsultim Rinpoche undervisar om Mahamudrabönen skrivet av Rangdjung Dorje, den 
tredje Gyalwa Karmapa (1284-1339). Mahamudra representerar den högsta nivån av 
undervisning inom tibetansk vajrayanabuddhism. Genom att studera och praktisera 
Mahamudra kan vi förverkliga upplysningen – upplevelsen av sinnets och fenomenens sanna 
natur.  
 
Datum/tid: lör 1/10 kl 13-17. 
Avgift: medlemmar 150 kr, övriga 300 kr. 
 

Njungne-retreat  
Njungne är en djupgående retreat på två och en halv dag, en tidsperiod som kan vara speciellt 
lämplig för människor vars tidsschema inte tillåter längre retreater. I utövningen ingår flera 
löften som tas under retreatdagarna, där den andra dagen ägnas åt fasta och tystnad. 
 
Meditationen baseras på den tusenarmade Chenrezig (Avalokiteshvara) – förkroppsligandet av 
alla buddhors kärleksfulla vänlighet och medkänsla – och har sitt ursprung i den indiska 
nunnan Gelongma Palmos insikter. 
 
Njungne är en kraftfull utövning som om den utförs med en altruistisk motivation, är mycket 
effektiv i att utveckla medkänsla och rena negativ karma. I samband med retreaten ges även 
kortare undervisning och instruktioner vid behov. 
 
På grund av begränsade möjligheter till övernattning, får man räkna med att sova på en 
madrass på golvet. Ta med sängkläder, kudde och/eller sovsäck. Vi vill även be deltagarna att 
hjälpa till praktiskt inför och efter njungneretreaten med städning och så vidare. 

Datum: lör/sön 19-20/11. 
Klockan: Eftersom njungnen startar tidigt på morgonen bör man infinna sig på 
centret eftermiddagen/kvällen innan (dvs. 18/11) och slutar dag tre ca kl. 8 på 
morgonen (dvs. 21/11). 
Avgift: medlem 400 kr, övriga 650 kr (inkluderar mat samt övernattning). 
Anmälan: johanna@ktg.nu eller tel. 08-88 69 50 senast fem dagar innan utövningen börjar. 

 

Gästbesök av Lama Chöpel 
Buddhistisk psykologi och meditation - 
De 12 ömsesidigt beroende länkarna 
Undervisning och meditation 
 

’De tolv ömsesidigt beroende länkarna’ är en orsakskedja visar de mentala processerna som 
håller oss bundna i samsara, kretsloppet av liv och död. Genom reflektion och meditation kan 
vi få insikt i hur vi ständigt tolkar och klänger oss fast vid skeenden i vår inre och yttre relativa 
värld, vilket hindrar oss från att uppleva sinnets verkliga natur.  
 
Datum: lör/sön 22-23/10 kl. 13-18. 
Avgift: medlemmar 200 kr/dag, övriga 400 kr/dag. 
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Sangchö Mönlam 
Undervisning av Lama Tsultim Rinpoche 
 

Sangchö Mönlam kallas ’Kungen av önskeböner: Det ädla, utmärkta uppförandet’. Bönen är 
tagen från en sutratext av Buddha Shakyamuni och uttrycker strävan att följa bodhisattva- 
utövningens alla aspekter.  
 

Datum/tid: sön 15/1, 5/2 kl 13-16. 
Avgift: medlemmar 125 kr/gång, övriga 250 kr/gång. 
 

LOSAR – Tibetanskt buddhistiskt nyår  
Eldfågelns år 2144 
Välkomna att ta med er släkt och vänner och fira det tibetanska nyåret på traditionellt sätt! Vi 
firar med sang-eldning, upphängning av böneflaggor, Milarepa-utövning och avslutar med en 
gemensam tsog-fest. En kortfattad förklaring av de olika ritualernas innebörd kommer att ges 
under firandet.  
Ta med ett bidrag till tsog-festen, såsom dryck, veg. mat, frukt, ost, kex etc. Efter meditationen 
äter vi gemensamt.  
 

Datum: sön 26/2. 
Klockan: 12.00–17.00. Sang-eldning, upphängning av böneflaggor och Milarepa-utövning. 
Milarepa-tsog cirka kl. 13.00.  
Ingen föranmälan krävs. Varmt välkomna! 
 

 

Program hösten – vintern 2016/2017 
Meditation i norrort - EkoButiken, Sätraängsvägen 134, Danderyd. 
 
Stillhetsmeditation 
Genom stillhetsmeditation kan vi träna upp vårt inre lugn och förmågan att vara 
närvarande och inkännande i de olika situationer vi befinner oss i.  
Vi träffas varannan onsdag, de som vill inleder med dagens ekosoppa, bröd och 
sallad varefter vi mediterar. Nybörjare är välkomna! 
Meditationen leds av två erfarna utövare (Trudy eller Denise). 
 

Datum: ons 24/8, 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11 och 14/12.  
Tid: kl. 19-20. De som vill äta kvällsmål anmäler det till trudy@ktg.nu och samlas kl.18.  
Avgift: 50 kr/gång exklusive frivillig måltid som kostar 95 kr. Frågor och anmälan: 
meditation@ktg.nu eller ring 0762-052 709. Det är möjligt att anmäla sig om man missat 
tidigare tillfällen. 

 
Buddhistisk psykologi och meditation  
Föreläsning av Lama Chöpel 
 

Datum: ons 26/10 kl. 18.30-20.  
Avgift: 100 kr exklusive frivillig måltid som kostar 95 kr.  
De som vill äta kvällsmål kl. 18 anmäler det till trudy@ktg.nu. 
Frågor och anmälan: meditation@ktg.nu eller ring 0762-052 709. 
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Program hösten – vintern 2016/2017 
Retreatcentret KDÖL- Solbo Oppeby 246 Stupan, Fellingsbro 
 
Gästbesök av lamorna från Swayambhu 
Drumchö - Amitabharetreat 
Drumchö är en återkommande Amitabharetreat, ”Det oändliga ljusets Buddhas” ritual med allt 
vad det innebär med ceremoni, tempelmusik och offringar. Har man inte möjlighet att delta vid 
själva utövningen kan man ändå bidra genom att skänka en gåva som går till offringar eller 
hjälpa till genom att laga mat till deltagarna. 
Eftersom dessa dagar kommer vara mycket intensiva och fyllda med recitation av tibetanska 
texter, krävs viss vana av vajrayanabuddhism samt godkännande att delta av Lama Tsultim 
Rinpoche. 
 
Datum: fre 2/9 kl. 18 – mån 5/9 kl. 11. 
Det är bra om så många som möjligt kan komma redan tidigare under fredagen för att hjälpa 
till med förberedelserna. 
Avgift: gåvoinsamling för återuppbyggnaden av Swayambhuklostret. 
Övernattning: medlem 100 kr/natt, övriga 200 kr/natt. 
Mat: frukost 30 kr, lunch 70 kr, middag 40 kr/dag. 
Anmälan: senast den 25/8 till Gittan@ktg.nu eller 0660-225 410/0702-758 616. 

Ceremoni för sjuka och avlidna 
Ta med kort och ange namn på de sjuka eller avlidna som du önskar att lamorna ska be för. 
Datum: sön 4/9 kl 15-16. 
Avgift: 100 kr. & gåvoinsamling för återuppbyggnaden av Swayambhuklostret. 
 

Övrigt program på retreatcentret 
Introduktion i buddhistisk meditation 
Trudy Dechen ger en allmän introduktion i buddhistisk meditation och buddhistisk 
stillhetsmeditation (”shiné” på tibetanska, ”calm abiding” på engelska) som hjälper oss att stilla 
vårt vanligtvis splittrade, överaktiva sinne. Genom att fokusera på en referenspunkt övar vi oss 
i att vara medvetna och närvarande i varje ögonblick och i varje situation. 
Vi kan successivt lära oss mer om hur vårt eget sinne fungerar, hur tankar och känslor uppstår, 
samt hur vi kan hantera dessa när vi möter problem eller livskriser. 

Datum/tid: lör 8/10, 26/11 kl. 14-16  
Eventuella övriga datum följer senare, kontakta stupan@buddhismen.nu om du vill delta i eller 
boka en gruppintroduktion. 
Rek. gåva: 50 kr./gång. 
Anmälan och frågor: senast 1/10 och 19/11 till stupan@buddhismen.nu eller 0581-633 
073. 
 

Kort stillhetsretreat 
Trudy Dechen leder denna korta retreat i stillhet som innehåller flera korta pass med 
både sittande meditation (stillhetsmeditation) och gående meditation kring stupan 
(kora). För personer som deltagit i introduktion i buddhistisk stillhetsmeditation 
(som ovan t.ex). 
 

Datum/tid: lör 8/10, 26/11 kl. 17.30-20.30  
Eventuella övriga datum följer senare, kontakta trudy@ktg.nu om du vill delta i en 
gruppretreat.  
Avgift: medlem 100 kr/dag, övriga 200 kr/dag. 
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Vid ev. övernattning: medlem 200 kr/natt, övriga 300 kr/natt.  
Mat: frukost 30 kr, lunch 70 kr, middag 40 kr. 
Anmälan och frågor: 1/10 och 19/11 till stupan@buddhismen.nu eller 0581-633 073 
och vilka nätter och måltider det gäller samt ev. allergier. Ta med sängkläder. 

 
Gästbesök av Lama Chöpel 
Stillhets- och Chenrezigretreat 
Under denna helg ägnar vi åt stillhetsmeditation och utvecklandet av opartisk medkänsla. 

Datum: fre 28/10 kl. 18 – sön 30/10 kl.16. 
Avgift: medlem 400 kr, övriga 600 kr. 
Övernattning: medlem 200 kr/natt, övriga 300 kr/natt. 
Mat: frukost 30 kr, lunch 70 kr, kvällsmål 40 kr/dag. 
Anmälan och frågor: senast 15/10 till stupan@buddhismen.nu eller 0581-633 073 och vilka 
nätter och måltider det gäller.  
OBS. Kontakta oss innan du bokar resa om vilken tid som passar för eventuell hämtning eller 
samåk. Ta med sängkläder. 
 

Gästbesök av Jetsunma Wangyal 
Lodjongretreat 
Med utgångspunkt i den kvinnliga vishetsdakinien Nigumas muntligt överförda esoteriska 
undervisning om lodjong, vägleder Jetsunma Wangyal retreatdeltagarna. Lodjong, 
”sinnesträning”, är en central och grundläggande utövning inom vår tradition. Genom dess 
praktiska tillämpning får vi en unik möjlighet att utveckla visdom och medkänsla. 
Retreaten ger tillfällen för promenader och Kum Nye yoga under ledning av Gittan Rosén. 
 
Datum: fre 2/12 kl. 18 – sön 4/12 kl. 14. 
Avgift: medlem 400 kr, övriga 600 kr samt gåva till läraren. 
Övernattning: medlem 200 kr/natt, övriga 300 kr/natt. 
Mat: frukost 30 kr, lunch 70 kr, middag 40 kr/dag. 
Anmälan: senast 25/11 genom inbetalning av kursavgiften på retreatcentret KDÖL:s Pg. 
412902-9 och kontakt med Gittan@ktg.nu eller 0660-225 410/0702-758 616. 
OBS. Kontakta oss innan du bokar resa om vilken tid som passar för eventuell hämtning eller 
samåk. Ta med sängkläder. 
 

Manjushri 
Studie- och meditationsretreat med Tsultim Rinpoche.  
Manjushri symboliserar buddhanaturens upplysta intelligens och visdom. Tsultim Rinpoche 
ger en introduktion i Manjushri-utövningen och leder meditation och samtal. 

Datum: tis 27/12 kl. 19 – fre 30/12 kl 14.  
Avgift: medlem 400 kr, övriga 600 kr.  
Övernattning: medlem 200 kr/natt, övriga 300 kr/natt. 
Mat: frukost 30 kr, lunch 70 kr, kvällsmål 40 kr/dag. 
Anmälan och frågor: senast 15/12 till stupan@buddhismen.nu eller 0581-633 073 och vilka 
nätter och måltider det gäller.  
OBS. Kontakta oss innan du bokar resa om vilken tid som passar för eventuell hämtning eller 
samåk. Ta med sängkläder. 
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Program hösten - vintern 2016/2017 
Örebro Buddhistgrupp - KMC 
 
Meditationskvällar 
Örebro buddhistgrupp träffas varannan onsdag för meditation och 
samtal.  
 
Datum: onsdag 17/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12, 11/1, 25/1, 8/2, 
15/2 
Tid: kl. 19.30-20.30. 
Plats: Medborgarskolan, Storgatan 18, våning 3, lokal 309, Örebro.  
Anmälan och frågor: kontakta lars@ktg.nu eller 0703 515 266. 

Munkar från världens tak för fred 
Tibetansk tempelceremoni – Länsmuseet, Örebro 
Programmet innehåller: 

 Ceremoni för fred och harmoni i världen.  
 Bildspel om världsarvsområdet Swayambhu och -klostret som ödelades vid 

jordbävningen 2015. 
 Raoul Hjärtström, Länsstyrelsen Örebro län berättar om renoveringen av stupan i 

Fellingsbro och värdet av att bevara våra kulturarv för framtiden och kommande 
generationer. 

 Utställning om Swayambhuklostrets historia och funktion. 
 
Datum: ons 31/8 kl. 18.30-19.30. 
Inträde: 50 kr. & gåvoinsamling för återuppbyggnaden av klostret. 
Plats: Örebro läns museum, Engelbrektsgatan 3, Örebro. 

Buddhistisk psykologi och meditation - 
Föreläsning av Lama Chöpel – Medborgarskolan, Örebro 

Datum: tor 27/10 kl. 18.30-20. 
Plats: Medborgarskolan, Storgatan 18, våning 3, lokal 309, Örebro.  
Anmälan och frågor: kontakta lars@ktg.nu eller 0703 515 266. 
Avgift: 100 kr. 
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