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Nyttig information  
om betalinger, ferie og sponsorater
Kontoret holder ferielukket
Kontoret holder lukket i ugerne 30, 31 og 32 grundet ferie. Telefonen er derfor 
slået fra i perioden, mens mails vil blive læst men først besvaret efter uge 32.

Betalingsservice
Vi har i foråret kunnet tilbyde alle medlemmer at tilmelde kontingentopkræv-
ninger til Betalingsservice. Det har længe været et stort ønske fra mange 
medlemmer at få opkrævningen automatiseret, så man var fri for selv at skul-
le huske at indbetale årskontingentet i starten af året og det er nu sket med 
stor succes. I forbindelse med foreningens første opkrævning via Betalings-
service var der dog nogle enkelte medlemmer, der oplevede at modtage en 
opkrævning selvom de allerede havde betalt kontingent for 2011. Det skal vi 
selvfølgelig beklage, men det skyldes at vi ikke havde nået at få registreret 
alle indbetalinger inden vi skulle sende data til PBS, som skal have info om 
opkrævninger senest 2-3 uger inden de sender opkrævninger ud.
I efteråret/vinteren 2011 vil vi ligeledes begynde at kunne tilbyde at få ind-
betalinger til sponsorsager tilmeldt Betalingsservice. Vores tekniske system 
er ikke helt på plads endnu, men når vi har det hele parat vil vi begynde at 
ringe medlemmer op, for at høre hvordan man ønsker at betale i fremtiden 
via Betalingsservice. Det er vigtigt i denne sammenhæng at understrege 
at man ikke kan ringe til kontoret og få tilmeldt sine sponsorindbetalinger til 
Betalingsservice. Det skyldes at vi ikke kan tilbyde tilmelding til Betalingsser-
vice for alle vores over 900 sponsorsager samtidig, da vi er nødt til at se på 
betalingen på hver enkelt sponsorsag inden vi kan kontakte medlemmet og 
tilmelde den. Denne opgave forventer vi vil blive meget tidskrævende og vi 
bliver først færdige med at kontakte alle berørte medlemmer i starten af 2012. 
Indtil man bliver kontaktet af Tibet Charity vedrørende ens sponsorsag(er), 
er det derfor vigtigt at man bliver ved med at betale til sin sag(er) som hidtil.

Problemer med overførsler  
til PM-sponsorsager i Mundgod, Indien
Vi har desværre oplevet problemer med at overføre penge til sponsorsager 
ved Phendeling i Mundgod, Indien. Det drejer sig om vores PM-sponsor-
sager og problemet har stået på i slutningen af 2010 og foråret 2011. Det 
skyldes at de indiske myndigheder grundet terrorlovgivning har forbudt alle 
overførsler fra udlandet til organisationer i Indien, der ikke har en såkaldt 
FCRA-godkendelse (Foreign Contribution Regulation Act). Det har desværre 
haft den sideeffekt at mange humanitære organisationer i Indien, og deri-
blandt Tibet Charity, har haft svært ved at udføre deres normale humanitære 
arbejde. Heldigvis har de fleste af vores samarbejdspartnere i Indien fået en 
FCRA-godkendelse, men Phendeling i Mundgod har endnu ikke modtaget 
deres. Det har skabt en masse frustration og flere andre organisationer har 
desværre helt måttet opgive deres sponsorsager i området. I Tibet Charity 
har vi dog nægtet at opgive vores sager, men har lagt meget arbejde i at fin-
de en løsning på situationen i samarbejde med Phendeling. Og heldigvis ser 
det nu ud til at vi igen kan overføre midler til PM-sponsorsagerne. Desværre 
har PM-sponsorsagerne dog oplevet at de ikke har modtaget sponsorstøtte 
fra efteråret 2010, men de vil få alle manglende kvartalsbetalinger udbetalt i 
nærmeste fremtid.

Med venlig hilsen og god sommer

Nis Borlund, Administrator
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Solen skinner, bader hele Køben-
havn i lys som alle andre gange 
H.H. Dalai Lama har været på 
besøg; det kan næsten ikke være 
tilfældigt, tænker jeg. Tivolis nye 
flotte kongrescenter danner ramme 
om arrangementet denne gang, og 
det strækker sig mod himlen bag 
stationen og gør det nemt at finde. 
Da jeg ankommer, er der mange ti-
betanere, der står foran indgangen; 

børn løber energiske rundt og leger 
med levende glimt i øjnene; voksne 
snakker, nogle iklædt smukke 
traditionelle tibetanske rober, andre 
ser bare ud som folk gør flest. Men 
alle er glade; alle, jeg møder på min 
vej ind i kongrescentret, synes fyldt 
med forventningens glæde. Denne 
morgen holder H.H. audiens for 
herboende og tilrejsende tibetanere, 
som traditionen byder. Det er en 

lukket audiens, og man fornemmer 
betydningen, den enorme betyd-
ning, Hans Hellighed har for tibeta-
nerne. Han bor i deres hjerter, kan 
jeg velsagtens skrive, repræsenterer 
deres tibetanske identitet og hjertet 
i den tibetanske buddhisme: den 
levendegjorte Buddha.  

Dalai Lamas besøg er arran-
geret af 9 organisationer, der alle 
arbejder med Tibet, tibetansk kultur 
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Tekst af Susanne Hvidtfeldt. Fotos: Peter, Stine Nørgaard og Line Klein

H.H. Dalai Lama besøgte København

og religion, i et samarbejde. Tibet 
Charity er én af disse organisatio-
ner. Alle organisationer har en bod i 
forhallen, og stemningen er levende 
omkring dem, med frivillige, der står 
klar til at berette om foreningernes 
store arbejde, og masser af tibe-
tanske og buddhistiske artefakter: 
bøger, buddhafigurer, bedeflag mv. 
til salg eller øjets glæde. Tibet Cha-
rity’s bod ligger bagerst, smykket 

med bedeflag og plancher der viser 
de mange projekter vi er engageret 
i og hvor vi gør en forskel: Projek-
ter med rent vand og renovering, 
efteruddannelse af lærere, scholars-
hips, sponsorater af børn og ældre 
og home-nurses, som vi uddanner 
og som hjælper særligt ældre, der 
ellers ville være overladt til sig selv. 
Og dyrehospitalet, ikke at forglem-
me, som afgørende gør en forskel 

for alle dyr, men særligt gadehunde 
i Dharamsala. 

Overalt går masser af frivillige 
rundt, genkendelige med deres 
hvide t-shirts med Dalai Lama cita-
ter og hjælper med alt i højt humør. 
Ikke mindst de mange spændte 
mennesker, der kommet tidligt til 
formiddagens foredrag.  

Om eftermiddagen, inden fore-
draget, er der audiens for de mange 

Du skal ikke tro mig 
på mit ord....
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frivillige. H.H. kommer ind til en 
meget spændt og tavs sal, og taler 
nærværende og med humor om, 
at han har trukket sig som politisk 
leder: ’Jeg er stadig den samme 
som jeg hele tiden har været – jeg 
mangler min galdeblære, og jeg 
er ikke længere politisk leder, men 
derudover er jeg den samme.’ 

Da H.H. er færdig går han lang-
som ud igen og giver sig god tid til 
at snakke med folk. Mere end en 
står tilbage med tårer i øjnene.     

’Du skal ikke tro mig på mit ord, 
men selv undersøge og eksperi-
mentere med min lære. Det har alle 
de store mestre gjort og det gør jeg 
også selv..’

Formiddagens foredrag blev 
holdt ud fra teksten: 7 point mind 
training som den er udlagt af Geshe 
Chekawa, en kadampa mediati-
onsmester fra det 11. århundrede. 
Teksten er en forklaring på Bud-

dhas instruktioner om sindstræning, 
Lojong og den handler om, hvordan 
man gennem buddhistisk praksis, 
kan transformere ugunstige eller 
dårlige betingelser til vejen til oplys-
ning – hovedsageligt ved at udvikle 
sin egen medfølelse. Og det var en 
særdeles veloplagt Dalai Lama, der 
talte med både humor og varme og 
mange afstikkere fra teksten, som 
han hele tiden satte overfor det 
arbejde, vi hver især står overfor, 
når vi vil undersøge sindets natur 
og udvikle medfølelse: ’Det splittede 
sind er ikke et godt udgangspunkt 
for at undersøge virkeligheden; 
medfølelse giver indre styrke og ro, 
hvilket er et langt bedre udgangs-
punkt for at se realiteterne i øjnene 
og opnå visdom’ 

Eftermiddagens foredrag havde 
titlen: ’what life is all about og også 
her mødte rigtigt mange op for at 
høre foredraget; måske for at få 

nogle svar på det universelle og 
evige spørgsmål, men også for at 
se den fantastiske personlighed, 
der synes i fuldkommen samklang 
med den praksis han udøver. Som 
Camilla Birch skriver i sin blogpost 
’hvad Dalai Lama lærte mig om 
markedsføring – og meningen med 
livet: som jeg sidder der i salen og 
lytter til Hans Hellighed, der klukler 
af sine egne svipsere, går det op 
for mig at forskellen på ham og mig, 
der dårligt nok kan skrive meningen 
med min forretning på en t-shirt, 
er, at han ikke er et millisekund i 
tvivl om, at det han tilbyder mig, er 
et bedre liv. Jeg tvivler fra morgen 
til aften (og nogle gange også om 
natten).

Ser man det på én måde, siger 
Hans Hellighed, er lykke meningen 
med livet. Men det er svært høre 
det svar alene uden at ville høre 
hvordan man bliver det. Buddhis-
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men er helt klar på det område, for 
Darmapraksis er bestemt en vej til 
lykke; men også almindelig med-
menneskelighed og common sense 
er somme tider nok. Det kræver ikke 
særligt meget, at se hvordan ven-
lighed mod andre øger vores egen 
lykkefølelse, og videnskaben un-
derstøtter også denne konklusion. 
Videnskaben har også vist hvordan 
regelmæssig meditation styrker et 
fredfyldt sind, samt hvordan det i 
tillæg har en meget konkret effekt 
på vores fysik: Empati og et fredfyldt 
sind synes at styrke vores immunsy-
stem og generelle velbefindende.

Hvordan det lige er sket for alle 
os, der var så heldige at få lov til 
at høre og se Hans Hellighed, er 
ikke til at sige. Men vi var mange, 
der følte os fyldt med dyb glæde og 
som gik styrkede og måske endda 
forandrede hjem fra det fantastiske 
og velorganiserede arrangement.   
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Aku Dönpa

Fra Helgen Til  
Voldtægtsforbryder
Artiklen er en opgave i forbindelse med eksamen i litterær tibetansk, Tibeto-
logi på Københavns Universitet

Af Klaus Löhrer
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Indledning
Det er ikke mange fænomener i 
den tibetanske folkekultur, som kan 
siges at være forblevet upåvirkede 
af buddhismens indførelse i landet, 
og det buddhistiske moralkodeks 
kan spores i snart sagt alle elemen-
ter af tibetanernes kultur. En mulig 
undtagelse fra denne påstand er 
måske den gennemgående figur i 
mangen en tibetansk folkefortælling; 
Aku Dönpa.

Kendt blandt høj og lav i den tibe-
tanske verden, lader denne figur 
ikke ’ægte’ buddhistiske helte, som 
f.eks. Gesar af Ling, meget tilbage 
at høre hvad angår berømmelse, 
men hans moralske sindelag synes 
derimod til tider at være noget 
mere blakket end det buddhistiske 
moralkodeks foreskriver. Med denne 
opgave vil jeg derfor forsøge at 
kaste lys på nogle af de kendte og 
mindre kendte temaer i genren af 
Aku Dönpa-historier, og slutte med 
at diskutere mulige bagvedliggende 
motiver i denne genre.

Folkehelten Aku Dönpa
Mængden af akademisk forskning, 
og den deraf følgende analytiske 
litteratur, omkring Aku Dönpa er til 
dato forsvindende lille. Min indle-
dende påstand om hans umådelige 
udbredelse i det tibetanske samfund 
må derfor forblive en påstand, som 
ikke kan bevises ud fra videnska-
belige kriterier endnu. En mindre 
spørgeskemaundersøgelse er dog 
blevet gennemført af Kevin Stuart 
(1999) og den viste at, ud af 53 stu-
derende i 20-års alderen på Qinghai 
Education College, Xining, Quing-
hai, var alle bekendte med Aku 
Dönpa-historier, mens langt færre 
var bekendte med helten fra den 
lokale folklore, Afanti (også kaldet 
Nassreddin), og under en håndfuld 
af dem var bekendte med Gesar af 
Ling eller andre ’klassiske’ helte fra 
tibetansk folklore. Sammenholdt 
med mit eget erfaringsunivers, hvor 
jeg efterhånden har gennemført 
en håndfuld rejser af kortere eller 
længere varighed i det tibetanske 
eksil-samfund og i selve Tibet, og 
altid er blevet mødt med et grin eller 
et indforstået smil når jeg, adspurgt 

om mit tibetanske navn, i mangel af 
samme, har svaret „bare kald mig 
Aku Döpna”; tør jeg dog godt stå 
ved min indledende påstand om 
Aku Dönpas umådelige udbredelse 
blandt tibetanere.
Det altoverskyggende træk ved Aku 
Dönpa er hans snuhed, og det fak-
tum at det stort set altid lykkes ham 
at snyde eller jorde sin modpart ved 
hjælp af kløgt og snarrådighed. Ud 
af de cirka et halvt hundrede Aku 
Dönpa-historier jeg har gennem-
gået, er det kun én hvor det ikke 
lykkes for ham at narre sin modpart. 
I denne historie møder han et par 
hyrdedrenge fra Pänpo, som siges 
at være hjemsted for de mest snar-
rådige mennesker i Tibet. Efter at 
hyrdedrengene har taget fusen på 
Aku Dönpa et par gange, opgiver 
han at have mere med dem at gøre, 
men historien bruges til gengæld til 
at sætte Pänpo-folkets snarrådighed 
i relief, og påstås at danne grund-
lag for et tibetansk mundhæld som 
lyder: „Folket fra Pänpo er selve 
ophavet til kløgtighed”.

Mens snuheden optræder som et 
gennemgående tema i alle disse 
historier, gør Aku Dönpa som navn 
på hovedpersonen der imidlertid 
ikke. I en særlig underkategori af 
historier, som foregår hos kongen af 
Nedong, hedder den snu hovedper-
son Nyechö Sangpo og er minister 
ved hoffet, og i andre historier, hvori 
plottene ligner Aku Dönpa-historier-
ne til forveksling, har hovedperso-
nen ikke noget navn.

Helgen, Robin Hood  
Eller Den Retfærdig 
Hævner
„Da Chenresigs hjerte ikke kunne 
udholde det længere, manifesterede 
han sig hurtigt som Aku Dönpa for 
sine disciples skyld.”

Dette er uden tvivl det mest udtalte 
eksempel på buddhistisk retfærdig-
gørelse af Aku Dönpas handlinger, 
jeg er stødt på i min gennemgang 
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af Aku Dönpa-historier. En lignende 
opfattelse af ham gengives i in-
troduktionen af Kalsang Khedrup 
(2003): „Aku Tonpa in a Nunnery”, 
hvor det fremgår at „der, blandt me-
nigmand, tales om at Aku Dönpa er 
en manifestation af den storslåede 
Chenresig, og at han er kommet til 
det tibetanske folk for at lære dem 
kløgtighed”.

Det første citat stammer fra en 
historie hvor Aku Dönpas mission 
er at sætte en stopper for en falsk 
lama, som, med løfter om hurtig 
opnåelse af oplysning, franarrer 
sine disciple deres rigdomme for 
blot at slå dem ihjel efter en uges 
meditation, men det er generelt 
mere typisk at se ham i rollen som 
retfærdighedens forkæmper, en 
slags Robin Hood eller en som ud-
stiller de grådiges dumhed, end det 
er at se ham sammenlignet med en 
af Tibets helligste guddomme.

Robin Hood aspektet kommer 
til udtryk i en lang række historier. 
„Den Grådige Herremand”
 og „Smørskatten Afskaffes”
 er variationer over samme tema. 
Her får Aku Dönpa eller Nyechö 
Sangpo kongen/herremanden til at 
afskaffe en forhadt ekstra skat, som 
skal betales i yak-smør, ved at få 
ham til at tro at han har fået æsel-
smør, hvilket åbenbart er yderst 
pinligt i Tibet. 

Andre historier, såsom „[Aku 
Dönpa] får den nærrige til at holde 
en festbanket” eller „3 [slags] 
arbejde [jeg] ikke kan udføre”, hvor 
Aku Dönpa på snedig vis får fra-
narret en rig herremand en mindre 
formue for derefter at fordele den til 
de værdigt trængende, bringer også 
klare mindelser om Robin Hood.

En af de mest fremtrædende egen-
skaber er dog Aku Dönpas talent 
udi kunsten at fremstille de rige og 
grådiges dumheder. 

I historien „Hvid Lort Fra Himlen” 
lykkes det Aku Dönpa eller Nyechö 
Sangpo, ved list, at få den grådige 
konge til intetanende at spise sin 
egen frosne afføring. 

I „[Aku Dönpa] Får Kongen Til 
At Gø Som En Hund” narrer han 
kongen til at stille sig op på alle fire 

og gø som en hund til stor moro for 
alle omkring ham. 

I historien „[Aku Dönpa] Får 
Kongen Til At Skælde Ud På Nytårs 
Dag” latterliggøres den krakilske 
konge først ved at Nyechö Sangpo 
server dårlig te for nytårsselskabet 
- saltet er ikke blandet ordentligt op 
så nogle gæster får te uden smag 
mens andre får oversaltet te - og 
dernæst ved lave et seriøst brud på 
etiketten ved den slags lejligheder; 
at skælde ud på en højhellig nytårs-
dag.

Disse historier er alle folkekære 
og findes i flere forskellige trykte 
udgivelser, hvilket bærer vidnesbyrd 
om deres klassiske karakter inden-

for genren. De har for øvrigt alle det 
fælles træk at fortællingerne gør sig 
umage med at forsvare Aku Dönpas 
eller Nyechö Sangpos handlinger 
moralsk, på trods af deres til tider 
ret grovkornede karakter.

Umoralsk Snydepels
Moralsk forsvarlighed er dog lang 
fra et gennemgående tema i alle 
Aku Dönpa-historier. I den mildere 
ende af moralske uforsvarligheder, 
kan måske henregnes en anden un-
derkatagori af Aku Dönpa-historier; 
nemlig historierne om Aku Dönpa 
og hans ’ven’ Drugu Dog Dog. Det 
grundlæggende tema i disse histo-
rier er at Aku Dönpa, uden nogen 
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synderlig årsag, gang på gang får 
franarret den jævne mand, Drugu 
Dog Dog, såsæd, mad og ejendele 
mv., eller får ham bragt i en situa-
tion hvor han ender med at få sig et 
grundigt lag tæv af en vred men-
neskemængde. I disse historier er 
det som regel meget svært at få øje 
på den moralske rektifikation af Aku 
Dönpas handlinger.
I den mildere ende af moralske 
uforsvarligheder kunne måske også 
henregnes historien „Aku Dönpa 
får et ægtepar til at skændes”, hvor 
han, som titlen antyder, med list 
får et ellers lykkeligt ægtepar, som 
aldrig har været oppe at skændes 
før, til at skændes så meget at de 
kommer på randen af en skilsmisse. 
Alt sammen blot for at bevise en 
pointe, fremført i et væddemål, om 
at der ikke findes ægtepar som ikke 
kommer op at skændes fra tid til 
anden.

En særlig kategori af Aku Dönpa-
historier handler imidlertid om hans 
fækale eller seksuelle udskejelser. 

I historien „Aku Dönpa: Æd Lort” 
beslutter han sig for, med vilje og 
uden anden årsag end at han ikke 
kunne nære sig, til at forulempe et 
rejseselskab ved at råbe „Æd lort” 
til dem, og sagens videre forløb 
fortsætter i et univers som er så 
fokuseret på fækalier at man nok 
ikke skal fortælle historien i et finere 
middagsselskab.

I historierne med seksuelt 
indhold, findes der bl. a. en del lat-

terliggørelse af nonners formodede 
mangel på seksualitet. 

I historien „Aku Dönpa klæder sig 
ud som nonne” gemmer han sig i et 
nonnekloster og bliver først opdaget 
efter at nogle nonner bliver gravide. 

I en anden historie bliver Aku 
Dönpa tilkaldt fordi der, på en bon-
des mark gror penisser i stedet for 
korn, som følge af en forbandelse 
fra en sur lama. Aku Dönpa løser 
problemet ved at sælge penisserne 
til det nærmeste nonnekloster, hvor-
ved han gør alle nonnerne glade og 
scorer en god profit til bonden og 
sig selv.

 I den mere grovkornede sek-
suelle afdeling hører også historier 
om, hvordan det lykkes for Aku Dön-
pa at narre en godtroende ungmø til 
at have samleje med sig flere gange 
i træk, og hvordan han slipper af 
sted med decideret voldtægt af en 
adelsmands datter.

Fælles for alle historierne med 
seksuelt indhold er dog at de kun 
forekommer sjældent i de tibetanske 
publikationer. Mit kendskab til dem 
stammer mest fra den engelsk-
sprogede udgivelse „Tales of Uncle 
Tompa” (Dorje 1997) eller mundtlige 
overleveringer, som kun har fundet 
sted når der ikke har været kvin-
der til stede. Set i lyset af alle de 
historier som er nævnt i dette afsnit, 
forekommer det dog indlysende at 
genren af Aku Dönpa-historier er 
langt mere varieret end det fremgår 
ved første øjekast.

Konklusion
På trods af det faktum at der nok 
må siges at findes en kerne af ’klas-
siske’ historier, som falder indenfor 
visse moralske normer, er en af 
de slående egenskaber ved Aku 
Dönpa-genren, dens forskellighed 
og forskelligartede moralske værdi-
ladning. Det forekommer f.eks. ikke 
tilfældigt at historier med grovkornet 
seksuelt indhold, ikke er at finde i 
større udstrækning i de tibetanske 
udgivelse, men forekommer i for-
holdsvis stærkt tal i en amerikansk. 
Ligeledes er det nok heller ikke 
tilfældigt at en kinesisk udgivelse af 
Aku Dönpa-historier fra 1960’erne, 
har en overvægt af historier med 
grådige jordejere og religiøse per-
sonligheder i rollen som de skurke 
der bliver snydt af Aku Dönpa.

 Det ser med andre ord ud til 
at genren er så bred at man, blot 
ved den nødvendige udvælgelse 
af historier der går forud for enhver 
sådan udgivelse, kan farve samme 
udgivelsen som man ønsker ud fra 
en temmelig broget palet af temaer.  
Personligt finder jeg det dog befri-
ende at vide, at der findes en så 
spraglet genre indenfor den tibetan-
ske folklore, og jeg synes det giver 
ekstra noget ekstra indsigt, og nogle 
flere farver på paletten, at få indsigt 
i den humor der ligger til grund for 
denne genre.
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SponsoraterSammensat af Jette Hoffmeyer og Nis Borlund

Tibet Charity formidler alle sponsorbeløb  
ubeskåret videre til de tibetanske modtagere

Tsering Youdon
BC-0419: (450 kr. pr. kvartal)
Youdon er 6 år gammel og hun bor med hendes foræl-
dre i Kathmandu, Nepal. Hendes forældre forsørger sig 
ved at prøve at sælge brød ved gadehjørner rundet om-
kring i Kathmandu, men indkomst herfra er meget lille 
og til tider sporadisk. Det er sjældent at den rækker til 
bare de mest basale daglige nødvendigheder. Youdons 
forældre har derfor meget svært ved at klare at betale 
for hendes skolegang og de håber derfor inderligt at de 
kan finde en dansk sponsor, som vil hjælpe Youdon til 
at få en uddannelse.

Ngawang Tenzin
BC-0420: (450 kr. pr. kvartal)
Ngawang er 10 år og bor med hans mor og bror i 
Kathmandu, Nepal. Han far har forladt familien og yder 
på ingen måde støtte til dem. Hans mor har indtil for 
nyligt haft en lille tebutik, men hun har måttet lukke 
den og har derfor ingen indkomst i øjeblikket. Hun har 
derfor ikke mulighed for at betale for Ngawang og hans 
brors fortsatte skolegang og håber på at kunne finde en 
sponsor, der vil gøre det muligt for hende at hjælpe med 
at give hendes børn uundværlige uddannelse.

Tamdin
BE-0197: (600 kr. pr. kvartal)
Tamdin er 67 år og bor i det tibetanske settlement 
Boudha i Kathmandu, Nepal. Han er grundet sin høje 
alder ikke mere i stand til at arbejde og har derfor ikke 
nogen fast indkomst. Alle hans børn studerer og har 
derfor ikke mulighed for at støtte ham økonomisk. 
Selvom hans sundhedstilstand generelt er god begyn-
der han at få aldersrelaterede sygdomme som kræver 
behandling, og han ville derfor være meget taknemme-
lig for enhver støtte i hans sidste leveår.

Tenzin Topgyal
BS-0022: (600 kr. pr. 
kvartal)
Tenzin er en dreng 13 
år, der har et permanent 
fysisk handicap. Han har 
misdannede hænder og 
har synsproblemer på 
venstre øje. Tenzins foræl-
dre er fraskilt og han bor 
nu hos hans mor i Boudha 
settlement i Kathmandu, 
Nepal. Hun sælger brød 
på gaden for at tjene til 
føden, men det rækker 
sjældent til at de begge 
kan gå mætte i seng. Hun 
kan ikke påtage sig yder-
ligere arbejde, da Tenzin 
kræver permanent opsyn. 
Familien har et stort behov 
for hjælp til medicin og de 
daglige basale nødvendig-
heder og leder derfor efter 
støtte af enhver art. 
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Tsering Dolkar
TC-0349: (600 kr. pr. kvartal)
Tsering er 69 år og bor i det tibetanske settlement De-
kyiling i det nordlige Indien. Hun har tidligere arbejdet i 
centeret for tibetansk håndværk i Dekyiling, men hun er 
ikke i stand til det mere, da hun ofte er syg med ma-
veproblemer. Hun har ingen støtte fra familie, da både 
hendes søn og datter er døde og hun søger derfor de-
sperat et venligt sind, der vil hjælpe hende økonomisk i 
hendes sidste leveår.

Samten Dolma
TC-0352: (600 kr. pr. kvartal)
Samten er 74 år, meget fattig og bor i et tibetansk sett-
lement i det nordlige Indien. Hun er født og opvokset i 
Tibet, men flygtede siden til Indien. Her fik hun 3 døtre 
og en søn, men hun har ingen relation til dem mere 
og de kan ikke yde hende hjælp. Samten lever alene 
og lider at brystsmerter og smerter i knæene og hen-
des generelle sundhedstilstand er meget dårlig. Hun 
har ingen indkomst og klare sig kun fordi hun til tider 
får doneret mad fra templet i området. Hun vil derfor 
være meget taknemmelig for en sponsor, der vil hjælpe 
hende i hendes sidste leveår.

Lodoe Dolma
TC-0356: (600 kr. pr. kvartal)
Lodoe er 75 år og bor i et tibetansk settlement i Indien. 
Hun har tidligere arbejdet på et tibetansk værksted for 
håndarbejde, men grundet stærke smerter har hun 
ikke kunnet fortsætte med dette. Hun bor hos hendes 
ældste datter, men datteren har ikke mulighed for at 
passe hende ordentligt, da hun selv har mange børn at 
skulle tage sig af. Dolmas sundhedstilstand er ikke god 
og hun søger derfor desperat en sponsor, der vil hjælpe 
hende økonomisk i hendes sidste år.

Sponsorater
Hvis du ønsker at støtte en af disse sager, eller gerne vil høre om andre sager, 
bedes du venligst ringe til kontoret på tlf. nr. 39 56 08 48 - så sender vi dig en 
personlig sponsorsag der kan opsiges med tre måneders varsel.

Kelsang
HC-0004: (600 kr. pr. 
kvartal)
Kelsang er 44 år og lever 
som munk i Dharamsala 
i det nordlige Indien. Han 
flygtede oprindeligt fra 
Tibet til Indien i 1996 med 
et ønske om at modtage 
undervisning fra HH Dalai 
Lama og slog sig ned 
i Mundgod. Hans krop 
kunne dog ikke vænne sig 
til varmen i Mundgod og 
han måtte derfor rejse til 
det nordlige Indien. Begge 
hans forældre er døde og 
han har ingen kontakt til 
hans to brødre, der stadig 
er i Tibet. Hans indkomst 
stammer hovedsageligt fra 
sporadiske donationer og 
disse rækker ikke engang 
til huslejen. Han søger 
derfor en venlig sjæl, der 
vil hjælpe ham økono-
misk, så han har bare til 
de mest basale livsnød-
vendigheder.
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Hvordan forholder man sig til en økonomisk svær situa-
tion – altså rent mentalt og emotionelt?

Brug dine værdier som dine evner – og stol på dem. 
Så længe man ikke fokuserer på sine egne evner, så 
har man ikke opdaget sine egne værdier. Ved at bruge 
evnerne er det nøglepunkterne til at få økonomierne til 
at cirkulere. Ved at bruge sine evner på flere fronter - så 
åbner dørene sig.

I hvor høj grad bør eller ikke bør forældre føle sig 
ansvarlige for deres voksnes børns handlinger, ifølge 
Buddhismen?

Den vestlige verdens opfattelse af opdragelse er ikke 
sammenlignelig med den buddhistiske. 
Forældre skal være gode eksempler for deres børn fra 
starten. Man føler ansvar, for det er forbundet med ens 
bedste ønsker for barnet. Man kan godt have dialog 
med barnet og udtrykke de bedste ønsker for det. Giv 
plads – bliv ikke frustreret over barnets handlinger. 
Som forældre kan man godt dele meninger og holdnin-
ger med sit voksne barn – dog skal man ikke føle noget 
ansvar for barnets handlinger – ellers bliver man jo slidt 
op.

Er der grænser for tilgivelse?

Jeg kan ikke sige hvor grænsen for tilgivelse er. Når 
man føler ”nu kan jeg ikke tilgive mere” - så glem det 
eller i hvert fald, prøv på at glemme det.

Spørg Lamaen
Redigeret af Anne Schrøder

I brevkassen om tibetansk kultur og filosofi 

kan du spørge om alt mellem himmel og jord. 

Lakha Rhinpoche vil her give en tibetansk kul-

turel og buddhistisk vinkel på hverdagsspørgs-

mål. Du kan også stille spørgsmål direkte 

relateret til Tibet eller Tibet Charitys projekter.

Vi kan ikke svare alle, men bestræber os på, 

at udvælge spørgsmål, der kan gavne mange 

læsere.

Alle spørgsmål er under alle omstændigheder 

en inspiration og et bidrag til medlemsbladet 

som værdsættes.
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Jeg vil gerne lave et lille husalter i mit hjem, og mener 
at have hørt at det skal vende mod øst. 
Hvad er forklaringen på dette? Får det betydning hvis 
det vender mod vest? ----- 
Er der samtidig nogle ritualer eller genstande jeg kan 
udsmykke med, som vil være med til at skabe og til-
trække god energi hos mig selv og i mit hjem.

Grunden til at have et alter er, at det påminder mig om 
min tro og hengivenhed og at jeg ikke skal involvere mig 
i alle de emotionelle tunge ting. 
For mig er det ligegyldigt i hvilken retning alteret er 
placeret. Alteret selv giver god energi. Dog må det ikke 
være placeret lavere end vores seng og gerne lidt hø-
jere end et bord da det skaber respekt.
Det er godt at tænde lys og give ofringer såsom frugt og 
blomster, da det forbindes med vores varme hjerte. Det 
er det mentale man ligger i handlingen der betyder no-
get. Det vigtigste er det indre og ikke så meget det ydre.

Hvordan skal man forholde sig som person og som 
gruppe, når man bliver konfronteret med intolerance og 
had fra andre?
Er det legalt at forsvare sig selv verbalt eller fysisk?

Hvis man bærer på en dårlig samvittighed, så er det at 
invitere intolerancen. Dårlig samvittighed hænger sam-
men med tvivl.
Tvivlen fx ”hvad tænker han” inviterer til andre folks 
reaktion
For at kunne forholde sig til andre hvis man fx er homo-
seksuel – så forbered dig inden da, ved at forestille dig 
hvad der kan ske og at du kan bevare den indre styrke. 
Gør denne øvelse alene i meditationsform – for så be-
høver det ikke at blive åbenbart.
Ved at gøre denne øvelse mange gange så bliver du 
heller ikke påvirket særlig meget.

Dalai Lama har flere gange sagt, at ”den bedste lærer 
er din værste fjende” Hvordan kan man tilgive og 
glemme, når man bliver mødt med had og afsky.

”Hvis du hader mig – så kan jeg ikke kontrollere dit 
had – jeg kan kontrollere mit had og mine negative 
følelser.
Handling og reaktion (på engelsk action - reaction). 
Reaktion er blot en kopi af handlingen.
Handling kan give plads til andre og til en selv og give 
gode ønsker til den anden.
Jesus sagde, at hvis du bliver slået på den ene kind så 
vend den anden kind frem – i stedet for at slå tilbage.
Tilgivelse: hold ikke på det der er sket - giv slip.

Den vesterlandske kultur er skræmt af døden. Bud-
dhismen er indbegrebet på troen på reinkarnation. Kan 
det beskrives med få ord hvad reinkarnation betyder? 
Hvad sker der, når vi dør? Møder vi familiemedlemmer 
og elskede igen? Bliver vi født igen til tilnærmelsesvis 
det samme slags liv til, vi ”har lært det”? Hvad sagde 
Buddha om døden?

Død er ikke død. Døden er hvor bevidstheden forlader 
den gamle krop. Reinkarnation er bevidsthed, hvor du 
finder en ny krop. 
Det er muligt at man møder familien i en anden form og 
i en anden sammenhæng. 
Karmiske relationer er styret af gode eller dårlige gamle 
karmiske mønstre, så derfor ”I dette her liv vil jeg gøre 
mit bedste så det også vil påvirke mit næste liv”.
Buddha sagde at døden er en rejse.

Spørg Lamaen
Redigeret af Anne Schrøder
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Hvordan kan glæde være med til at højne den indre 
stilhed? Og hvordan bruges glæden bedst i den ind-
adrettede meditative praksis? Er lykke og venlighed 
de altafgørende grundindstillinger for at opretholde en 
mindfullness praksis?

Hvis man ikke giver meget energi  til negative tanker, så 
kan man hvile med indre ro.

Indre ro kommer, når man ikke giver magt til forstyr-
rende tanker.

Der er ikke nogen solide positive tanker der højner   
– men ved ikke at følge de negative tanker bliver det der-
med positivt og giver indre ro.

Hvordan kan det være at min biologiske familie er den 
jeg sårer mest, og lader mig være i en sådan position, 
hvor de kan såre mig igen og igen?

Hvis man bliver afhængig, så mister man selvstændig-
heden. Nøglepunkterne er forventninger over for hinan-
den. Det er oftest i familien det sker.

Emotionelle relationer skaber sårbarhed.
Så hvis man har sårbarheden inde i sig selv vil ens 

forældres reaktion anfængte ens sårbarhed.
Hvorimod gensidig afhængighed er der hvor vi har 

brug for hinanden. Dette er ligeværdigt og giver plads til 
sig selv.

Hvis der fx ligger en edderkop på fortovet og den mang-
ler 2 ben hvad gør jeg? Slå den ihjel – så den kommer 
ud af sit miserable liv? Eller lægge den ind til siden, så 
den måske kan dø fredfuldt? Eller tage den med hjem 
og passe den? Eller hvad kan Lamaen foreslå?  Dette 
er et spørgsmål som ofte opstår i den tid vi lever i,  hvad 
enten det gælder insekter eller mennesker som kommer 
i livsfare. 

Edderkoppen har mistet to ben, men er stadigvæk le-
vende, så derfor kan man flytte den til siden med med-
følende tanker. Man kan ikke give nogen garanti for hvor 
længe den er i live. Man kan være taknemmelig for at 
man har gjort noget med kærlighed og medfølelse.

Hvad angår mennesker gælder det, at når man mø-
der det på sin vej – så finder du ud af det – jeg kan ikke 
diktere.

Du skal selv finde svar inde i dig selv, for hvad du kan 
vælge og gøre.

Lakha Lama råd til os alle:
Når man vil stille spørgsmål til for eksempel Dalai 

Lama – så gå ind i dig selv (mediter) og stil spørgsmålet 
– og du vil finde svaret.

Spørg Lamaen
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Foto: Tobias Bagge
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I en smuk sø, der var dækket med 
vandliljer, var mange fisk forsam-
lede, de var mødtes for at høre en 
historie fortalt af én af dem.

„Der var engang….” begyndte histo-
rien, da der i den vores sø var en 
konge…en STOR konge.

Han var en fisk som os, med en 
gylden ryg….men alligevel så meget 
mere gylden.
De som lever på jorden har mange 
stjerner på himlen om natten, men 
han var stjernen på vores himmel 
…..og når alt var mørkt, så lyste han 
vejen gennem vandet.

„Nu ske der det, at Dronning Regn 
glemte at sende regnskyl på jorden 
før varmeårstiden kom. Dag efter 

dag drak Moder Jord og de tørstige 
solstråler vandet i vores sø.
Kong Vind, der blæste heden fra 
Øst til Vest, tog de allersidste dråber 
væk…..AK! Vores sø blev et vand-
hul, og hverdag kom krager og opåd 
vores kammerater.

„Men vores konge, vores kære 
konge…talte med en blød hvisken 
og hans ord nåede vidt omkring på 
jorden. Dronning Regn hørte hans 
kalden og kiggede ned fra oven..
Alferne, som bærer vandspandende 
og er de, som leder skyerne gen-
nem himlen, vågnede op fra deres 
søvn, og Kong Torden hørte bønnen 
og stod op og kaldte på sin hær. 
„Jeg befaler jer alle…FYR!”

„Med det samme rystede hele jor-
den… Skyførerne marcherede over 

Eventyr

Den tomme sø
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Eventyret er fra bogen: Noor 
Inayat Khan: Tyve Jakata-
fortællinger. Oversat af Maria 
Damsholt fra Twenty Jakata 
Tales.  

Visdomsbøgerne. Sankt Ans-
gars Forlag, København 1996.  
Med tilladelse til at bringe 
eventyret i Magasin Tibet Cha-
rity.

himlen, Kong Tordens kanoner skød 
glimt af lys fra øst til vest…himmel-
hvælvingen åbnede sig og viste sine 
lysglimt…..og vand strømmede ned.

„Regndråberne faldt tungt, men 
lyden var sød i vores ører og fortalte 
os, hvad alferne sagde i himlen, og 
som vi lyttede blev vores nedtrykte 
hoveder løftede igen.

„Men vores konge frygtede, at vand-
spandende ville blive taget væk, før 
søen var fuld og han talte højere:

„Konge af Torden, Dronning af Regn
vis jeres magt endnu igen
hæld vand mer og mer´
til vores sø er sin før.”

„Ved disse ord skyllede vandet fra 
himlen som regnskyllet fra et bjerg.

Torden bragede og hele verden 
rystede.
De brændende solstråler var en-
delig dækket og kragerne jaget på 
flugt.

„Kong Torden og Dronning Regn 
steg langsomt ned fra himlen fra 
deres boliger og kom ned på jorden.

„Det er din kærlighed, oh du søde,” 
sagde de til vores Konge,” som har 
fået verden til at ryste og strømme 
af vand til at komme.

Frygt ikke, kære Ene; aldrig skal 
denne sø blive tom igen, for din 
stemme vil aldrig blive glemt.”

„…..og søen blev fyldt og vandliljer-
ne groede igen….og vi har alle levet 
lykkeligt siden.” 
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Ny børnehave på Norbulingka
Norbulingka ligger knapt 1 times 
kørsel øst for vores Tibet House i 
Dharamsala, Nordindien.  Det er det 
tibetanske hovedsæde for bevarelse 
af de traditionelle tibetanske billed-
kunster, træskærerarbejder, metal-
kunstværker,  statuer og tangkaer. 
Det blev bygget efter model af HH 
Dalai Lamas sommerslot af samme 
navn og fungerer som en selvstæn-
dig institution, der også forarbejder 
sølv- og guldsmykker med antikke 
mønstre, malaer, møbler og tekstiler 
til hjem og klædedragter, også i til-
lempet moderne stil, som falder i de 
mange turisters smag.  Norbulingka 
har ekspanderet i de sidste år og 
ser ud til at klare sig rimeligt, selv i 

disse krisetider, hovedsageligt fordi 
de lægger vægt på kvalitet.

Men til trods for dygtig manage-
ment og god indtjening er det van-
skeligt for Norbulingka at klare det 
store pres, som ligger økonomisk 
på institutionen, og som skyldes 
den væsentlige opgave, man har 
påtaget sig, nemlig at modtage en 
god del af de nyankomne unge flygt-
ninge, som hele tiden kommer over 
bjergene.

Der er to typer unge, som finder 
et nyt hjem og en fremtid i Norbu-
lingka:  de unge, der er kunstnerisk 
begavede og som ønsker en uddan-
nelse indenfor de traditionelle kun-
ster, og de unge, som er helt uden 

skolegang og som ikke har ønsker 
eller evner til at få en sådan i Indien.  
Begge typer får her en chance, 
og ud af den førstnævnte fremstår 
de nye generationer af kunstnere, 
som skal føre traditionerne videre 
og holde tibetansk kunst i gang i 
eksilet. Den anden type medfører 
store udgifter, idet der må sørges 
for en primær skolegang for tibe-
tanere, der ikke engang kan skrive 
deres eget sprog og langt mindre 
forstår at tilegne sig et fremmed-
sprog.  De får ofte ufaglært arbejde 
som rengøringspersonale, have-
folk, køkkendrenge og piger o.lign., 
mens de går i gang med at tilegne 
sig en basal uddannelse og viden 
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Ny børnehave på Norbulingka
om det nye land, de skal skabe en 
fremtid i.  Alting synes fremmed for 
disse uuddannede unge, der tilmed 
ofte har meget små børn med over 
grænserne, og ingen erfaring med 
hverken mad, klima, sprog eller alm. 
skik og brug i det nye land.

Norbulingka har her påtaget sig 
et kæmpearbejde for at socialisere 
en hel ny generation af de mest 
udsatte tibetanske flygtninge, og 
det er årsagen til, at Tibet Charity 
løbende yder støtte i form af mid-
ler til klinikken, social hjælp til de 
dårligst stillede, og nu en donation 
på kr. 220.000 til opførelse af en ny 
bygning til børnehaven, idet Jette og 
jeg på en af vore rejser kunne veri-

ficere, at den gamle bygning truede 
med at ramle ned over børnene ved 
næste vindstød.

Børnehaven har en fantastisk 
leder, Sangye, som vier sit hele liv til 
disse små, og med et virkeligt smukt 
resultat: Der bygges eventyrslotte 
i papir og pap, der leges sanglege 
og indøves de første engelske ord, 
og der er så dejlig en atmosfære, at 
jeg med glæde genser stedet ved 
hvert besøg i Indien.  Ofte opholder 
børnene sig i dette hus i langt flere 
timer, end vi ville tillade det i Dan-
mark, for når store ordrer presser 
sig på op til de tibetanske højtider, 
arbejder forældrene fra tidlig mor-
gen til omkring kl. 22, og i al den 

tid er børnehaven åben og i gang, 
sådan at ingen børn bliver overladt 
til sig selv.

Nu er det nye hus så færdigt - 
Norbulingka har sendt takkebreve 
og børnene har sendt tegninger til 
os. Stor er glæden over, at huset vil 
stå og være samlingspunkt for små 
nye tibetanere i rigtigt mange år.

Vi sender takken videre til vore 
medlemmer, hvis utrættelige støtte 
har gjort det muligt at fortsætte et så 
værdifuldt arbejde.

Gunver Juul
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Nørregade 7B, 2.th 1165 København K
tlf. 4059 4508

PHENDELING
Center for Tibetansk Buddhisme

BODHISATTVA VEJENS ETIK

v. Lakha Rinpoche

Mahayana buddhismen definerer en bodhisattva som en person, der ønsker 
at nå oplysningen  for at befri alle levende væsener fra lidelser. Uden denne 
altruistiske indstilling, bodhicitta, er det ikke muligt at nå buddhatilstanden. 
Bodhisattva vejen er forbundet med en ganske særlig etik, der hjælper os 
med at opnå større opmærksomhed og årvågenhed i tanke og handling, så 
vi kan virke til mest mulig gavn for både andre og for os selv.

Mandage, kl. 19:30-21:00.  
D.14/11, 21/11, 28/11 og 12/12.

FIRE FOREDRAG OM  
DEN TIBETANSKE DØDEBOG

v. Erik Meyer Carlsen

Erik Meyer Carlsen er journalist og forfatter og praktiserende buddhist i den 
tibetanske tradition gennem 38 år. Udgav i 2010 en ny og udvidet dansk over-
sættelse af ”Den Tibetanske Dødebog” med fyldig introduktion. Fuldførte i 
januar 2011 en bachelor i religionsvidenskab og tibetologi på Københavns 
Universitet. Har modtaget indvielse til og forklaring på ”Den Tibetanske Dø-
debog” fra fremtrædende lamaer som Tenga Rinpoche, Ayang Rinpoche, 
Situ Rinpoche, Kyabje Pema Kalzang Rinpoche og Kilung Rinpoche. 

Torsdage, kl. 19:00-21:00.  
D.15/9, 22/9, 29/9 og 13/10. 

For mere information,  
se www.phendeling.dk

Støt  
tibetanerne 
via  
arv og  
testamente
Det er muligt at støtte Tibet Charity 
ved at testamentere et bidrag til vo-
res arbejde for tibetanske flygtninge 
samt tibetanere i Tibet. 

Gør en forskel for dem, der har 
mindst
De penge, Tibet Charity modtager fra 
testamentariske gaver, er grundlaget 
for vores arbejde med de tibetanske 
flygtninge. Et testamente til fordel for 
Tibet Charity er simpelthen med til at 
sikre en bedre hverdag og fremtid for 
de tibetanere, der har mindst.

Gratis advokatrådgivning ved opret-
telse af testamente
Mange tror at, det er besværligt og 
tager lang tid at oprette et testamen-
te. Oftest er det ikke tilfældet. De 
fleste vil gerne have et overskueligt 
testamente, og det kan man få lavet 
hurtigt - især hvis man får lidt hjælp. 
Tibet Charity samarbejder med ad-
vokat Henrik Qwist fra Nielsen & 
Thomsen Advokater, der tilbyder 
gratis rådgivning i forbindelse med 
oprettelse af testamente, der støtter 
Tibet Charity. Når man først har skre-
vet testamentet, kan man let ændre 
på indholdet, hvis man ønsker dette. 
Det er normalt at ændre på indhol-
det, når der sker større begivenhe-
der eller forandringer i ens liv.

Yderligere information om støttemu-
ligheder via arv og testamente.

Tibet Charity stiller sig gerne til rå-
dighed med information om vores 
arbejde og støttemuligheder.

Kontakt vores hovedkontor i Køben-
havn for nærmere information på tlf. 
39 56 08 48.
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TIBET CHARITY  
søger layouter

(eller flere), som har lyst til at overtage arbejdet efter vores tidligere layoutere  
Henrik Stiigvad og Paul Thomsen, som stopper efter dette nummer.

Paul og Henrik vil gerne hjælpe med at sætte nye ansvarlige ind i processen og hjælpe 
med overleveringen til næste nummer, som udkommer til december.

Skriv/ring til  
Tibet Charitys kontor i Bredgade, 

eller kontakt bladet redaktør 
Juliet Christensen 

tlf. 2255 1916  
eller mail: Juliet@c.dk
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