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Tibetanskt läkarbesök

Dr Tamdin Bradley besöker Stockholm

13-16 jan

Välkomna att beställa tid för hälsokontroll, samtal om diet och
livsstil. I konsultationen ingår alltid pulsdiagnostik enligt tibetansk medicin. Det finns tid att ta upp frågor som kanske inte fått
full förståelse tidigare, men som ändå är viktiga för just din hälsa.
Tibetansk medicin har visat sig vara speciellt värdefullt för
behandling av kroniska sjukdomar. Behandlingen syftar till att
förstärka kroppens naturliga immunförsvar.
Dr Bradley är utbildad inom den tibetanska läkekonsten i
Dharamsala, norra Indien. Sedan många år är hon bosatt i London,
där hon har två läkarmottagningar. Hon har även mottagningar i
övriga Storbritannien samt på andra platser i Europa.
En konsultation kostar 500 kr. Medicinkostnad tillkommer
(ca 380 kr. för två månader)
För bokning och konsultation kontakta Margaretha Stigsdotter på 073-927 80 57
Årets konsultationstillfällen:
13-16jan
19-22 maj
16-19 september.

5 febr

Kum-Nye och Somatisk meditation
– en introduktion med Tara Olavisdotter

Vi ägnar största delen av vår tid i den konceptuella verkligheten där vi tolkar allt utifrån ett
väldigt begränsat perspektiv och varifrån vi
sällan får ett andrum.

Tara Olavisdotter har mångårig utbildning
och erfarenhet av tibetansk buddhism.

Kum-Nye är tibetanska. Ku betyder kropp och
syftar på den subtila kroppen som vi väcker genom
Nye – känsla, massage, interaktion. Syftet är att
balansera kropp och sinne. Vi löser upp spänningar
och blockeringar genom långsamma, meditativa
rörelser. I motsats till indisk yoga gör man ett
rörelsemönster i taget, tar sedan en paus och låter
den verka innan man gör nästa rörelse. Det ingår
även lite självmassage i övningarna.

Vi kommer även att prova på grunderna i somatisk meditation – olika avslappnings- och andningsövningar som bland annat har till syfte att snabbare få kontakt med den subtila kroppen och finna
vägen in i meditationen – att grunda sig och genom kroppen finna vägen till meditation – det är
kroppen som mediterar!
◊ Tid: Söndag 5 februari kl.10.00 – 17.00
◊ Föreningen håller med the och kaffe, men ta med enkel lunchmat eftersom det inte blir någon
servering.
◊ Föranmälan : Senast onsdag 1 februari endast till Tara Olavisdotter 0764-21 25 23,
tara@tibet-school.org
Introduktionen passar alla som är intresserade av meditation och yoga.
◊

Avgift: 450 kr, medlemmar/faddrar 400 kr betalas på plats och är avsedd att täcka föreningens
kostnader för lokal och the/kaffe pauser samt som bidrag till föreningens övriga verksamhet.

Bär bekväma kläder. Minsta antal deltagare: 8 st.
Under året blir det två introduktionstillfällen (se även 20/8) Om det finns intresse kan vi ha regelbundna träffar och fortsätta öva tillsammans.

Filmdagar
Österländska begrepp och metoder integreras inom västerländsk psykologi och mötet mellan
vetenskaper i öst och väst leder till en vidgad förståelse av människan och dess inneboende
krafter. Resultatet visar att meditation har en betydande inverkan på människors liv och
träningen leder framför allt till en ökad grad av medveten närvaro ”mindfulness” något
som forskare konstaterat har en positiv påverkan på människors hälsa och välmående.
I år kommer vi att visa filmer om mötet mellan buddhistisk och västerländsk psykologi.

12 Febr

Filmdag

Idag visas Heart-Mind Youth Dialogue with the Dalai Lama. Engelska,
70 minuter.
Därefter diskuterar vi över en fika.
◊ Tid: söndag 12 februari, kl.14.00 – 17.00
◊ Inträde: 80 kr
Heart-Mind Youth Dialogue är en dialog mellan Dalai Lama och
ungdomar från John Oliver Secondary School i Vancouver samt elever
från hela British Columbia via live streaming. Eleverna diskuterar sina
personliga erfarenheter av mindfulness och medkänsla.

18 febr

Retreatdag – Vipassana

Klassisk buddhistisk Vipassana-meditation enligt
Mahasi Sayadaws burmesiska tradition.
Föredrag, instruktioner och meditationsövningar i tystnad över
en hel lördag. Presentationer och instruktioner av Uno Svedin,
medlem i skolföreningens styrelse.
Uno kommer att berätta om sina erfarenheter under mer än 40 år
inom ramen för en ursprunglig buddhistisk meditationstradition som
traderats i burmesiska kloster och som givits en nutida form genom
reformatorn Mahasi Sayadaw (bortgången i början av 1980 talet) och
som fått en brygga till Västerlandet efter andra världskriget, speciellt
genom hans elev Anagarika Munindra (bortgången i Calcutta på
2000-talet). När han flyttade tillbaka till Indien på 1960 talet från
Burma blev han den stora länken till unga västerländska elever som
sedan spred vad de hade lärt sig vidare. I denna elevkrets finns bl.a.
Joseph Goldstein, Dipa Ma, Kamala Masters och många andra
(inklusive Uno). En minnesbok kring Munindrajii’s undervisning har
de senaste åren publicerats i USA under namnet ”Living This Life
Fully” (red. M. Knaster, publ. Shambhala 2010).
Under retreatdagen kommer Uno att ta upp illustrerande glimtar från Munindrajii´s undervisning om Vipassana meditation – och vi kommer både att praktisera sittande och gående meditation i denna tradition. Det blir också möjligheter till fråga/svar i anslutning till
undervisningen. Såväl nybörjare som mer erfarna meditatörer är varmt välkomna.
◊ Tid: Lördag 18 februari kl 10 – 17.30. Föreningen håller med the och kaffe, men medtag enkel
lunchmat eftersom det inte blir någon servering.
◊ Föranmälan: Senast onsdag 15 februari endast till Claes Sjödahl
070-240 32 32, claes@sivkraft.se.
◊ Avgift: 450 kr, medlemmar/ faddrar 400 kr betalas på plats och är avsedd att täcka föreningens
kostnader för lokal och the/kaffe-pauser samt som bidrag till föreningens övriga verksamhet.

4 mars

Losar

Det tibetanska nyåret
Välkommen att fira Eldfågelns år 2144 med bland annat föreläsning, traditionell nyårsceremoni, bildvisning m m. Vi bjuder på
sött ris, chang och kabse (klenätter).
◊
◊

Tid: Lördag 4 mars, kl 13.00 – 16.15.
Plats: Etnografiska Museet, Djurgårdsbrunnsv. 34 (Buss 69)
Inträde: 80 kr. Fritt för barn.
Årets firande är ett sammarbete med Tibetan Community in Sweden
(TCS).

19 mars

Filmdag

Idag visas Mystical Brain. Franska, engelsk text, 52 minuter.
Därefter diskuterar vi över en fika.
◊ Tid: söndag19 mars, kl.14.00 – 17.00
◊ Inträde: 80 kr
Filmaren Isabelle Raynaulds vetenskapliga forskning av religiösa metoder tyder på att mystisk extas är en omvälvande upplevelse som bidrar
till människors psykiska och fysiska hälsa. Det kan även behandla
depression och påskynda läkningsprocesser.
Den här dokumentären visar ett teams arbete vid Universitetet i
Montreal där de försöker förstå stadier av upplevelser under meditation och bön.

1-2 april

Empati, meditation, dialog
- Helgkurs med Vörd. Drubpon Lodru

En stillsam helg i Tonglen-meditationens tecken. Tonglen betyder
’att ge och ta’ och är en meditation genom vilken man utvecklar
sin inneboende empati, både för sig själv och för alla andra. Det
blir även tid för frågor och diskussion. Helgen är lämplig för
meditatörer på alla nivåer.
◊
◊

Tid: Lördag/söndag 1 – 2 april, kl.10.00 – 17.00,
med paus för lunch
Kursavgift: 1 300 kr, medlemmar/faddrar 1 000 kr
(vegetarisk lunch ingår).

Kursavgiften betalas på plats första dagen innan kursen börjar.
Föranmälan: Senast onsdag 29 mars endast till Claes Sjödahl 070-240 32 32, claes@sivkraft.se. Ange
namn och om du är medlem. Kolla så att du fått bekräftelse; i annat fall kontakta Claes igen för att
vara säker på att din anmälan är mottagen. Anmälan är bindande.
Vid matallergi, kontakta Tibetköket, så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.

23 april

Filmdag

13 maj

Grön Tara-dag

Idag visas The Mindfulness Movie. Engelska, 69 minuter.
Därefter diskuterar vi över en fika.
◊ Tid: söndag 23 april, kl.14.00 – 17.00
◊ Inträde: 80 kr
En underhållande och informativ beskrivning av fördelarna med
att utöva mindfulness. En grupp bestående av världens ledande
neuroforskare, psykiatriker, författare och personer som arbetar med
mindfulness hjälper till att definiera begreppet mindfulness betydelse
i praktiken. Filmen visar krigsveteraner och tonåringar som använder
mindfulness för att lösa problem som PTSD, depression, bipolär
sjukdom, ångest, och vardagens stress i livet. Alla, oavsett trossystem
eller bakgrund, har behållning av att titta på denna film.

För att bekräfta vikten av de kvinnliga kvalitéerna av visdom och beskyddande kärlek i denna vår värld sargad av
konflikter och miljöförstöringar – och för att hedra alla våra
mödrar – kommer dagen att tillägnas dessa viktiga principer
genom meditation och recitation av Grön Tara-mantrat. I
The House of Tibet’s vackra Tarasal finns 1000 Grön Tarastatyer – en lämplig plats att samlas kring detta. De som är
bekanta med recitationen av Grön Tara-mantrat är välkomna
att delta under en eller flera av tre pass under dagen.
◊ Tid: Lördag 13 maj,
09.30 – 17.00 med paus för lunch.
Pass 1: 10.00 – 11.00 ; Paus för lunch. ;
Pass 2: 13.30 – 14.30 ; Pass 3: 15.30 – 16.30
Inget inträde. Vi kommer att bjuda på te under dagen och
en enkel vegetarisk lunch. För att kunna beräkna antal
matgäster vänligen anmäl dig om du vill äta lunch till:
Margaretha Stigsdotter på margaretha52@yahoo.com senast
onsdag 10 maj.

19-22 maj

Tibetanskt läkarbesök

Dr. Tamdin Bradley besöker Stockholm
Se innehåll i tidigare presentation (13-16 januari)

17 juni

Sommarfest på The House of Tibet

Nu är det återigen dags för fest i The House
of Tibet’s trädgård. Ett utmärkt tillfälle för
medlemmar, faddrar och dig som är intresserad av Tibet att träffas, umgås och äta mat
tillsammans. Det blir även underhållning.
Om du inte tidigare hälsat på hos oss kan du
passa på att få en visning av vårt hus med den
vackra Tarasalen.
Hjärtligt välkomna!
◊ Måltid: 50 kr
◊ Tid: Lördag 17 juni, kl 14.00 – 17.00

Sommaruppehåll
20 Aug

Kum-Nye och Somatisk meditation
– en introduktion med Tara Olavisdotter
(se innehåll i tidigare presentation 5 februari)
◊
◊
◊
◊

Tid: Söndag 20 Augusti 10.00 – 17.00
Föreningen håller med the och kaffe, men medtag enkel lunchmat
eftersom det inte blir någon servering.
Föranmälan: Senast onsdag 16 augusti endast till Tara Olavisdotter, 076-421 25 23, tara@tibet-school.org
Avgift: 450 kr, medlemmar/ faddrar 400 kr betalas på plats och
är avsedd att täcka föreningens kostnader för lokal och the/kaffe
pauser samt som bidrag till föreningens övriga verksamhet.

Bär bekväma kläder. Minsta antal deltagare: 8 st.

27 aug

Filmdag

I dag visas Godhet i generna. Engelska, svensk text, 54 minuter.
Därefter diskuterar vi över en fika.
◊ Tid: söndag 27 augusti, kl.14.00 – 17.00
◊ Inträde: 80 kr

Vilka är människans drivkrafter? Här möter vi forskare och lärare som berättar om sina studier av
överlevnad, egoism och altruism. Den tidigare idén om att människors utveckling enbart drivs av
egoism tycks inte stämma. Modern forskning visar snarare på att altruism är en viktig del av den
mänskliga evolutionen.

2-3 sept

De tolv länkarna – läran om
ömsesidigt beroende
– Helgkurs med Vördade Geshe Lamsang
Under helgen kommer professor Lamsang att i detalj gå igenom
denna välkända undervisning som förklarar alltings uppkomst
och relationen mellan individen och omvärlden. Som brukligt
kommer det att finnas utrymme för att ställa frågor och diskutera.
Instruktionerna passar alla som är intresserade av buddhism, såväl
nybörjare som erfarna.
Vördade Geshe Lamsang är född i Tibet och är sedan år 2000 verksam
på Nagarjuna Center i Valencia, Spanien. Geshe är en titel som betyder att man har doktorerat inom buddhismen – något som tar många
år av gedigna studier. Geshe Lamsang har besökt oss vid flera tillfällen
och är en mycket uppskattad lärare!

◊

Tid: Lördag/söndag 2 – 3 september, kl.10.00 – 17.00 med paus för lunch.

◊
◊

Kursavgift: 1 300 kr, medlemmar/faddrar 1 000 kr (vegetarisk lunch ingår).
Kursavgiften betalas på plats första dagen innan kursen börjar.

Föranmälan: Senast onsdag 30 augusti endast till Claes Sjödahl 070-240 32 32,
claes@sivkraft.se. Ange namn och om du är medlem. Kolla så att du fått bekräftelse; i annat fall
kontakta Claes igen för att vara säker på att din anmälan är mottagen. Anmälan är bindande.
Vid matallergi, kontakta Tibetköket, så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.
Kursen översätts till svenska.

16-19 sept

Tibetanskt läkarbesök

Dr. Tamdin Bradley besöker Stockholm
Se innehåll i tidigare presentation (9-11 januari)

21 OKT

Höstfest på The House of Tibet
Ett tillfälle för medlemmar, faddrar och dig
som är intresserad av Tibet att träffas och
umgås tillsammans. Vi bjuder på tilltugg och
underhållning.
Hjärtligt välkomna!
◊ Tid: Lördag 21 oktober, kl. 14.00 – 17.00
◊ Inget inträde

29 okt

Filmdag

19 nov

Filmdag

25-26 nov

Empati, meditation, dialog

I dag visas The Power of Meditation. Engelska, 69 minuter.
Därefter diskuterar vi över en fika.
◊ Tid: söndag 29 oktober kl.14.00 – 17.00
◊ Inträde: 80 kr
The Power of Meditation är en BBC-dokumentär om hur meditation
kan hjälpa människor både psykiskt och fysiskt.

I dag visas Free the mind. Engelska, 80 minuter.
Därefter diskuterar vi över en fika.
◊ Tid: söndag 19 november, kl.14.00 – 17.00
◊ Inträde: 80 kr
Free the mind är en fantastisk berättelse om hur en mans vision möjliggör en förändring för tre personer. Professor Richard Davidson är en av världens ledande forskare inom den mänskliga hjärnan.
Han bestämmer sig för att ta reda på om det är möjligt att förändra hjärnan med endast tankens
kraft.
Steve och Rich är två av tusentals amerikanska krigsveteraner som lider av posttraumatisk stress,
samt Will, en 5 årig pojke som lider av ADHD och ångest. Kan Professor Davidson hjälpa dem?

– Helgkurs med Vörd. Drubpon Lodru
En fortsättning på vårens tema: En stillsam helg i Tonglen-meditationens tecken. Det blir även tid för frågor och diskussion. Helgen
är lämplig för meditatörer på alla nivåer.
◊

Tid: Lördag/söndag 25-26 november kl.10.00 – 17.00, med paus
för lunch
◊ Kursavgift: 1 300 kr, medlemmar/faddrar 1 000 kr (vegetarisk
lunch ingår).
Kursavgiften betalas på plats första dagen innan kursen börjar.
Föranmälan: Senast onsdag 22 november endast till Claes Sjödahl
070-240 32 32, claes@sivkraft.se. Ange namn och om du är medlem.
Kolla så att du fått bekräftelse; i annat fall kontakta Claes igen för att
vara säker på att din anmälan är mottagen. Anmälan är bindande.
Vid matallergi, kontakta Tibetköket, så gör vi vårt bästa för att hjälpa
dig.

10 dec

Filmdag

I dag visas Room to breathe. Engelska, 69 minuter.
Därefter diskuterar vi över en fika.
◊ Tid: söndag 10 dec, kl.14.00 – 17.00
Room to breathe är en dokumentär om hur både elever, föräldrar och
personal förändras när mindfulness introduceras på en kommunal
skola med stora sociala problem. Filmen visar att man med tålamod
och samarbete kan förändra även de svåraste klassrumsförhållanden.

Här hittar du vägen:

Från Stockholms Central
till Enskede
Vivstavarvsvägen 200

Ta pendeltåg från Stockholms central mot Södertälje eller Västerhaninge, Du stiger av vid Älvsjö
station.
Restid 9 minuter.
Vid Älvsjö station byter du till buss 144 mot Gullmarsplan, stig av vid Tussmötevägen.
Restid 8 minuter.
Från busshållplatsen är det ca. 500 meter till Vivstavarvsvägen 200. Gå uppför trapporna och den
lilla backen på höger sida där du stiger av. Gå fram till Östrandsvägen och följ den åt vänster tills den
korsar Vivstavarvsvägen. Gå till höger.

Från T-centralen (Stockholm)
till Enskede
Vivstavarvsvägen 200

Ta tunnelbanans gröna linje från T-centralen mot Skarpnäck, Farsta strand eller Hagsätra.
Du stiger av vid Gullmarsplan. Restid 9 minuter.
Vid Gullmarsplan byter du till buss 144 mot Fruängen, stig av vid Tussmötevägen. Restid 9 minuter.
Från busshållplatsen är det ca. 500 meter till Vivstavarvsvägen 200. Gå uppför trapporna på den
högra sidan och sedan över viadukten. Gå till vänster på Östrandsvägen tills den korsar Vivstavarvsvägen. Gå till höger.

Tusen ljus kan tändas med ett enda, utan att livet för det
ljuset förkortas. Glädje avtar aldrig genom att delas.
						
~ Buddha Shakyamuni

Godhet är något så enkelt: att alltid finnas för andra,
att aldrig söka sig själv.
						
~ Dag Hammarskjöld
Det finns mer i livet än strävan att öka dess hastighet.
						
~ Mahatma Gandhi
Plats för alla aktiviteter är:
The House of Tibet, Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen
Vivstavarvsvägen 200, 122 43 Enskede, om inte något annat anges

