
	  

 
BEVIDSTHED, MEDFØLELSE & VISDOM   

grundlæggende undervisning i "Glæden ved at være til" 
 

Weekendkursus med Yongey Mingyur Rinpoche    
Den 20. og 21. august 2016 i København 

 
Meditation gør os i stand til at opdage en varig tilfredshed som ikke er underlagt 
tilværelsens svingende vilkår, og til at nære visdommens og medfølelsens kvaliteter som 
de naturligt manifesterer sig i bevidstheden. 

Glæden ved at være til er en sekulær vej bestående af meditationspraksis skabt af 
Yongey Mingyur Rinpoche. Der er tale om meditationspraksis der har rødder i de 
buddhistiske belæringer fra Tibet, men praksisserne i sig selv er ikke religiøse. De 
arbejder med sindets grundlæggende funktioner, så som bevidst nærvær og den 
impulsive bevægelse fra lidelse til glæde. Ved at engagere os i arbejdet med disse 
iboende kvaliteter i sindet forvandler vi gradvist vores forhold til den  umiddelbare 
oplevelse, og vi lærer at møde vores tanker, følelser og sanseoplevelser med 
betingelsesløs varme og accept. 

Kurset er en sjælden lejlighed til at udforske Glæden ved at være til undervisningen 
under direkte vejledning af Mingyur Rinpoche. Rinpoche vil dele praktiske anvisninger på 
hvordan meditation kan anvendes til at kultivere bevidsthed, kærlig-venlighed og 
medfølelse. Indsigter han har opnået gennem egen erfaring. På kurset vil Rinpoche 
belyse centrale punkter ved meditationspraksis og lære os nye metoder, herunder 
vejrtrækningsøvelser og fysiske øvelser, som han selv praktiserede under sit seneste 
retreat. 

Kurset henvender sig både til nybegyndere og erfarne mediterende. Begyndere får 
mulighed for at modtage dybtgående instruktion i meditation af Mingyur Rinpoche mens 
de erfarne mediterende kan se frem til at fordybe deres praksis og forståelse. 

Om Yongey Mingyur Rinpoche 

  
Yongey Mingyur Rinpoche tilhører den nye generation af tibetansk buddhistiske mestre. 
En sjælden evne til at præsentere Tibets gamle visdom på en frisk og engagerende 
måde, samt Rinpoches dybe lære og legende sans for humor har gjort ham elsket af 
studerende rundt om i verden. 



 
 
 
 

 

 

Om arrangementet 
Kurset arrangeres af foreningen Tergar København. Medlemskab af foreningen giver 
mulighed for at deltage i kurset til medlemspris. Medlemskab af foreningen Tergar 
København er gratis i 2016. Se foreningens vedtægter 
 
Tilmeld dig her	  	  

Tid 
Lørdag den 20. august kl. 9.00 - 17.00 
Søndag den 21. august kl. 9.00 - 17.00 
 
Sted 
Den Sorte Diamant 
Søren Kirkegaards Plads 1 
1221 København K 
Danmark 
 
Priser for medlemmer: 
Kr. 1.200 (almindelig pris) 
Kr. 1.400 (sponsor*) 
Kr. 800 (studerende og arbejdsledige) 
Kr. 500 (reduceret pris efter aftale) 
 
*Ved at betale sponsor pris gør du det muligt for andre at deltage til reduceret pris.  
 
Pris for ikke-medlemmer: 
Kr. 1600  
  
Betaling 
Ved tilmelding bedes du indbetale kursusgebyret på foreningens konto:   
 
Danske Bank  
Reg. nr.: 1551 
Kontonr.: 11052614  
IBAN accountnumber: DK8330000011052614 
BIC (SWIFT-code): DABADKKK 
 
Overnatning 
Har du behov for at booke overnatning i København Se links her 
 

 


