
”Vi har något unikt och oerhört värdefullt 
att erbjuda världen idag.”

Viryabodhi, ordförande Stockholms Buddhistcenter

Nytt center 
för Triratna 
i Stockholm 





Buddha pekade ut en väg till frihet 

som hjälper många människor idag 

att växa, känna större medkänsla och 

finna djupare insikt. Inom Triratna 

betonar vi ofta vikten av vänskap och 

vänlighet för att utvecklas. Buddhas 

budskap har aldrig handlat om att 

sätta sig själv först. Buddhism eller 

Dharma är något vi gör tillsammans. 

Det här går emot många av konsum-

tionssamhällets värderingar. Därför 

känns det ännu viktigare med ett nytt 

och större center, där fler människor 

kan möta den vänlighet, omtanke och 

klarsyn vi försöker skapa.

Med ett nytt buddhistcenter i 

Stockholm bjuder vi in fler människor 

att förändra sig själva och förändra 

samhället vi lever i. Det innebär ett 

ökat individuellt ansvar där vi utma-

nar den stress och överkonsumtion 

som är så vanlig idag. På ett nytt bud-

dhistcenter skapar vi en stillsam fri-

stad, där man möter en lära som öpp-

nar upp för nya insikter och en djupare 

förståelse av existensen.

Vi vet att intresset finns. Våra 

kurser är ofta fullbokade. Vi kan helt 

enkelt inte ta emot alla människor 

som vill undersöka buddhismens al-

ternativa sätt att leva och förhålla sig 

till omvärlden. Vår nuvarande lokal är 

liten och bjuder inte in till spontana 

besök, vilket innebär att vi stänger ute 

människor som söker en buddhistisk 

gemenskap. 

Med ett nytt center ökar vi möj-

ligheterna att bedriva flera aktiviteter 

samtidigt, t.ex. parallella kurser, 

drop-in meditation (lunch eller kväll), 

yoga, fler föreläsningar och dagre-

treater, m.m. De i sanghan som driver 

egna verksamheter skulle också kun-

na arbeta tillsammans, i anslutning 

till centret och på så sätt bidra till att 

skapa ett mer levande center.

”Genom ett nytt buddhistcenter i Stockholm kan fler 
människor upptäcka Buddhas radikala väg till insikt och 
kärlek. Vi skapar en större mötesplats för Triratnas kultur 
av öppen kommunikation och levande utövande. Här kan 
alla växa och utvecklas, få tydlig vägledning och inspiration 
av varandra.”

Ett nytt center
för Triratna i Stockholm



Vill du vara med?

Det finns olika sätt att bidra till att 

förverkliga visionen om ett nytt cent-

er. Vi ser att det är en viktig del av vår 

dharmapraktik. Det är ett projekt vi 

kan växa genom, som människor och 

rörelse. 

Vi behöver två saker.

Pengar. Ett första mål att är ha samlat 

in ett startkapital på 750 000 kr till 

Buddhadagen 2015. Om 150 personer 

betalar 200 kr per månad i ett år har 

vi nått nästan hälften. Hur mycket vi 

behöver beror på lokal, läge etc. (se 

hemsidan för mer information).

Engagemang. Redan nu kan vi börja 

bygga för ett större center genom att 

skapa aktiviteter inom ramen för Tri-

ratna och bjuda in människor utanför 

sanghan. Loppisar, föreläsningskväl-

lar, massage, musikevenemang eller 

något annat. 

Hur gör jag?

Jag vill bidra varje månad.

Gå in på din Internetbank och ställ 

sedan in en stående överföring till 

Triratnas bankkonto för nytt center 

8327-9 934 963 426-2 (Swedbank)

Jag vill skänka en engångssumma.

Betala till bankgirot för nytt center 

519-4907 (mottagare ”Buddhistiska 

gemenskapen Triratna”) eller gå in på 

hemsidan och betala med kontokort.

Jag vill samla in viss summa fram till 

Buddhadagen 2015 (antingen själv el-

ler tillsammans med andra).

Kontakta gärna oss på centret.

Jag vill dessutom vara med och ordna 

aktiviteter.

Hör av dig till centret så hjälper vi 

gärna till!

“The Buddha spoke about miracles. He spoke about small 
miracles and big miracles. He said the small miracles are people 
flying through the air and walking through walls; the big miracle 
is that people can change themselves.”
Satyaraja, president för Triratna i Sverige

Läs mer och följ insamlingskampanjen på hemsidan:  

www.stockholmsbuddhistcenter.se (se ”Nytt center!”)

Eller ring centret 08 – 641 88 49


