
 

SESSHIN M/SÅZEN KUSANO 

26. – 27. Januar 2019 

Sesshin, som betyr å berøre hjertet, er en periode 
hvor vi dedikerer oss til zen praksis, med særlig vekt 
på zazen. En sesshin inspirerer, krever og bygger 
opp en “sterk” praksis. Når vi samles til felles 
praksis, er vår egen streben i zazen til stor hjelp for 
hele felleskapet. Kom denne helgen og la oss sitte 
sammen, for livet.  
 
Hva skal jeg ha på meg?  
Ha på deg løst sittende og tildekkende tøy, helst mørke 
klær og uten kraftige logoer eller andre sterke visuelle 
signaler.  
 

Hva skal jeg ha med?  
Hvis du har pute eller krakk selv som du kan sitte på, ta 
denne med, ellers har vi noen tradisjonelle zafu / puter til 
utlån. Ta gjerne med et teppe og yogamatte hvis du vil 
hvile i zen-dojoen i pausene.  
 

Mat 
Et enkelt måltid serveres begge dagene, og gjennomføres 
rituelt etter senterets form. 
 

Hvordan skal jeg oppføre meg under sesshin? 
Hele sesshin, inkludert pauser, foregår mest mulig i stillhet. 
En sesshin er ikke først og fremst sosialisering, men en 
felles bestrebelse i zen praksis. Det er ikke uhøflig å være 
stille og lite pratsom. Tvert imot er det til støtte for din og 
andres praksis. «Funksjonell prat» for å gjennomføre 
sesshin er ikke til å unngå og gjøres lavmælt og minst mulig 
forstyrrende.    
 
Det er mye nydelig kommunikasjon bare å være sammen i 
stillhet. Vær oppmerksom, hjelpsom og vennlig. 
 

Hjertelig velkommen ! 

 

Program 

 

Lørdag 

12:30 Velkommen, hjerteønske 
13:00 Zazen 
15:00 Oryoki 
16:00 Pause / Dokusan 
17:00 Zazen 
19:00 Avslutning, Q&A 
 
 

Søndag 

10:00 Zazen  
10:30 Dharma-prat 
11:30 Zazen  
13:00 Oryoki 
14:00 Pause /Dokusan 
15:00 Zazen  
16:00 Avslutning, Q&A 
16:15 Innvielse 
 

Sted 

Saualoftet 
Gamle Slaktehuset 
 

Pris 

Kr 550,- for begge dager 
(Kr 350,- for HZS medlemmer) 
 
Vipps til Haugesund Zen Senter 
eller 3330.28.76318. Merk 
betalingen med "Zen Retreat" og 
navnet ditt. 
 
Noe du lurer på ?  
 
Ta kontakt med Kåei på epost 
kaaei@online.no eller telefon 
97075750. 
 
www.HaugesundZenSenter.com 

mailto:kaaei@online.no


 


