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I forsøget på at gøre rabies til fortid i 

Dharamsala og omegn, udførte Tibet 

Charity’s Afdeling for Dyrebeskyttelse 

et massevaccinationsprogram mod 

rabies.

Med venlig støtte fra Brigitte 

Bardot Fonden i Frankrig startede 

programmet den 28. september, som 

fejres som Verdens Rabies Dag.

Vaccinationskampagnen blev ind-

ledt af Dr. H.R.Sankhyan, vicedirektør 

for Statens Husdyrbrug. Han vaccine-

rede en af Tibet Charity’s egne hunde. 

Den dag var det kun familiehunde 

fra MacLeod Ganj området, der blev 

vaccineret.

Men fra den 29. sept. til den 7. 

okt. 2011 blev 735 herreløse hunde i 

Dharamsala og omegn vaccineret. 

Massevaccination mod Rabies

Vi er meget taknemmelige for Bri-

gitte Bardot Fonden, som venligt har 

finansieret denne kampagne siden 

starten i 2007. Takket være fondens 

venlige støtte er der ikke rapporteret 

om rabiestilfælde i området i de sid-

ste 3 år.

Vi takker også Statens Husdyrbrug 

og Lokaladministrationen for støtte til 

disse programmer.

Sidst, men ikke mindst takker vi 

vores personale, som var involveret i 

dette program.

De udførte et fantastisk stykke 

arbejde på trods af de vanskeligheder 

og farer, der var forbundet med at 

fange og vaccinere hundene.

N Y H E D E R  F R A  I N D I E N
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Modsat sidste år har vi i år ændret lidt 

på gavekortene, således at man nu kan 

vælge 3 specifikke områder at støtte 

i stedet for en specifik ting. Denne 

ændring skyldes et ønske fra Tibet Cha-

ritys side om at kunne målrette gave-

beløbene bedre til pludseligt opståede 

behov og for at undgå at vi f.eks. sælger 

flere frugttræer end der er behov for i 

de tre modtagerlande Tibet, Nepal og 

Indien.

Støt mere sundhed for  
100, 250 elle 500 kr.
Hvis du vælger at støtte sundhedsområ-

det vil din donation bl.a. blive brugt til 

at sikre rent drikkevand, uddele læse-

briller og sikre operationer mod grå stær 

blandet tibetanerne. Din donation kan 

også blive brugt til indkøb af stetosko-

per, blodtryksmålere eller blodsukker-

strips og hæfteplaster til vores klinikker, 

således at vi har mulighed for at højne 

den almene sundhedstilstand for tibe-

tanerne. 

Støt bedre skolegang for 
100, 250 eller 500 kr.
Hvis du vælger at støtte skoleområdet 

vil din donation bl.a. blive brugt til pro-

duktionen af tibetanske skolebøger, som 

er en mangelvare i de tibetanske sam-

fund og som skal være med til at sikre 

tibetanernes modersmålsundervisning 

for på den måde at højne udbyttet af 

deres senere uddannelse. Donationer 

til skoleområdet vil også blive brugt til 

at sikre skoleklasser bedre skolemad og 

give dem mulighed for at tage på sko-

leudflugt. Begge dele er hårdt tiltrængt, 

da de fleste tibetanske børn går i kost-

skoler langt fra deres familie, hvor der 

ikke er råd til f.eks. kød, æg og frugt og 

slet aktiviteter udenfor skoleområdet.

Støt bedre dyrevelfærd for 
100, 250 eller 500 kr.
Hvis du vælger at støtte dyrevelfærds-

området vil din donation bl.a. blive 

brugt til indkøb af rabiesvaccinationer, 

som er essentielt i vores arbejde for at 

udrydde en af de værste sygdomme i 

verden, der hvert år har mange hunde- 

og menneskeliv på samvittigheden. Din 

donation til dyrevelfærdsområdet vil 

også blive brugt til kampagner, således 

at voksne og skolebørn har viden om, 

hvordan de skal forholde sig, hvis de 

bliver bidt af en hund eller opdager en 

hund med rabies. Ligeledes vil dona-

tioner blive brugt til udstyr på vores 

dyreklinikker, der behandler alle slagt 

vilde dyr.

Giv et gavekort i julegave

Igen i år kan du købe gavekort 

fra Tibet Charity og bruge 

dem som julegaver til familie 

og venner. For et lille beløb 

gør gavekortene stor glæde 

og giver god karma i både 

Danmark og for tibetanere i 

Tibet, Nepal og Indien. 

Bestil dit gavekort hos  

Tibet Charity på telefon 3956 0848  

eller på mail@tibetcharity.dk  

inden den 16. december,  

så får du dem med posten  

i god tid inden jul. 

Gavekortene er i salg og kan bestilles 

hele året, og ønsker du et gavekort på 

mere end 500 kr., kan det selvfølgelig 

også lade sig gøre.
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Zorge Ritoma er en lille landsby, dybt 

inde i Amdo nomade land, 3500 meter 

over havet - med 1500 indbyggere 

spredt ud over et vidt område, bestå-

ende af græssletter, der giver føde til ca. 

6000 yak okser og 20.000 får.

 Beliggende mellem himmel og jord 

udvikler Norlha Workshop kvalitetspro-

dukter af yak oksens uld, der bliver til i 

højdernes rene atmosfære og i tempe-

raturer under 30 grader celsius. Under 

den grove ydre pels, ligger de fine 

fibre, af nomaderne kaldet Khullu, som 

beskytter dyret i de ekstreme kulde-

grader. Disse fibre er ekstremt bløde og 

udgør den bedste isolation mod kulde, 

som tænkes kan. Den bedste khullu fås 

hos den 2-årige yak, der selv fælder sin 

inderpels i foråret, hvorefter den samles 

af nomaderne. Da hver yak kun fælder 

En 
stjerne  
er født
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en beskeden mængde khullu, er yak uld 

en kostbar og sjælden vare.

Yak okserne kan ikke redes eller 

strigles, de fælder selv den værdifulde 

uld. Fældningen foregår i det små hele 

tiden, hvilket betyder, at nomaderne 

konstant skal være opmærksomme 

og samle, hvad der fældes. Det kan til 

tider være risikabelt, da yak okserne 

har temperament. I foråret sker den 

store fældning, hvor nomaderne dagligt 

samler khullu for at sælge det til Norlha 

væverierne.

Den grå og beige khullu er den 

dyreste og mest efterspurgte, da den er 

sjælden.

Navnet Nor henviser til nomader-

nes betegnelse for deres yak, og dets 

egentlige betydning er ”rigdom”, idet 

yak okserne forsyner nomaderne med 

mælk, smør, ost og uld til klæder og 

telte. 

Når ulden er samlet på traditionel 

vis, kartes, spindes og væves den - både 

i hånd og på maskine - alle produkter 

testes flere gange under produktionen 

og er derfor af usædvanligt høj kvalitet.

Værkstedet ejes af de lokale vævere 

og bringer fast arbejde og indtægt til 

mange familier. Vævningens kunst er i 

forvejen nedarvet hos nomaderne og 

forbindes naturligt med familiens anden 

virksomhed som nomader for flokke af 

de dyr, der leverer råmaterialet til pro-

duktionen. Derved bevares den lokale 

natur, det oprindelige dyreliv samt den 

ægte nomade tilværelsen, samtidigt 

med at befolkningen bringes ind i en 

moderne produktion af varer, der tiltaler 

forvænte moderne mennesker over hele 

verden. 

Der er på ingen måde tale om et 

museum, der forsøger at holde fast 

ved tidligere tiders metoder, men om 

en videreudvikling af en meget for-
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nem og ægte tradition, der kan gøre 

sig gældende i vore dage, såvel i øst 

som i vest. Produkterne er således ikke 

antikke i stil og forarbejdning, men fuldt 

moderne varer, der allerede sælges i 

førende franske modehuse samt i Kinas 

hovedstad til det stadigt voksende 

købedygtige publikum, der forlanger 

kvalitet og smag.

Det kan ikke skjules, at der er tale 

om tekstiler, som er dyrere end almin-

delige varer, men til gengæld vil de 

næppe være til at slide op, de forandrer 

sig ikke i brug, og de lyser langt væk af 

stil og standard.

T I B E T  C H A R I T Y  ·  5 1  ·  d e c e m b e r  2 0 1 1 7
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Produkterne spænder fra de tykke, 

meget varme, gedigne yak uld sjaler 

og plaider over blandinger af yak/ lam, 

Yak/kashmir og til helt fine, tynde Yak/

silke tråde i luksussjaler til selskabsbrug. 

Farverne er skabt ud af naturen, og 

design er både klassiske og helt nye. 

Der er således noget for enhver smag.

Denne nyttige business er samtidigt 

et socialt og kulturelt projekt, der skaber 

en selvstændig lokal tibetansk økonomi 

og gør det muligt at forbinde produktion 

med nomadeliv, således at dyr og men-

nesker kan fortsætte deres liv, mere 

uafhængigt af den politiske situation 

end tilfældet ville være, hvis de – som 

tidligere – var tvunget til at rejse til 

hovedstaden og ernære familien ved 

usselt betalt fabriksarbejde, der ofte 

8 T I B E T  C H A R I T Y  ·  5 1  ·  d e c e m b e r  2 0 1 1
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førte til rodløshed, stofmisbrug og split-

tede familier.

Det synes både fair og nødvendigt 

at oplyse, at projektet aldrig ville være 

kommet i stand og slet ikke med en 

sådan succes som tilfældet er, dersom 

en familie med ægte interesse for at 

bevare et folks kultur og selvstændig-

hed, med en stor portion ihærdighed 

og vedholdenhed samt en lige så stor 

økonomisk støtte ikke havde stillet sig i 

spisen for sagen. Familien, der tidligere 

skabte Norbulingka, har her søsat endnu 

et prisværdigt foretagende, og de giver 

alt hvad de har i sig af talent, erfaring 

og godt netværk for at sikre dets frem-

tid. Det meget bemærkelsesværdige 

er, at der nu er tale om en selvkørende 

business, der tør satse på at klare sig 

i konkurrence med alverdens andre 

produktioner på området. Derfor er de 

ansatte, fra bogholderi til designere, 

hele tiden i gang med forbedringer, 

uddannelse og nyskabelser – de indhen-

ter inspiration fra den ganske verden, 

samtidigt med at de videreudvikler 

de klassiske mønstre og traditionelle 

vævemetoder. Heraf opstår helt unikke 

sjaler, halstørklæder og plaider i natu-

rens farver og materialer, der ikke kan 

sammenlignes med nogen anden pro-

duktion i verden, om end der findes fine 

sjaler fra mange andre lande.

Salg af Norlha produkterne støtter 

værkstedet i Ritoma og sælges nu i  

CareTrade ApS, Bagerstræde 7, Kbh.V  

og på www.caretrade.dk
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I en tidligere artikel om de tibetanske 

nomaders sundhedstilstand (se Ritoma- 

artiklen i TC bladet nr. 49/april 2011), 

gav jeg baggrunden for vores planer om 

etablering af et projekt til bedring af 

sundhedstilstanden for denne oprinde-

lige befolkning af Tibet. I samme artikel 

lovede jeg at foretage en rejse til den 

østlige del af Tibet for at have en reali-

stisk og konkret baggrund for et sådant 

projekt. Og det er så lige netop dér, 

jeg befinder mig nu i september 2011 

sammen med Jens Schultzer, vores nye 

bestyrelsesmedlem, der har som opgave 

at give råd til værkstedet Norlha, der 

stadig producerer flere og flere skønne 

yak uld produkter, som beskrives andet-

steds i dette blad, og som sættes til salg 

i Pia Lakha’s hyggelige forretning som 

led i vores støtte til nomadernes sell 

sustainable business i deres hjemland.

Også i forlængelse af den undersø-

gelse, som nævnes i artiklen, er pro-

blematikken yderligere belyst gennem 

besøg på de klinikker, der allerede er til 

rådighed for nomaderne, hvilket ikke er 

noget opmuntrende syn. En stedlig kli-

Sundhed for nomaderne

Ritoma by med fabrikken til venstre,  

huset hvor vi boede i midten  

og Ritoma by til højre

Gunver Juul fra Tibet
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nik er bemandet med en health worker, 

som viser sig at være meget bedre end 

sit rygte, idet han foretager pulsdiagno-

stik og primært arbejder med tibetansk 

medicin. Vi besøgte hans klinik, mens 

en nomadefamilie var i konsultation – 

alle med hoste og bihulebetændelse på 

grund af klimaet og de kolde huse. Det 

er vores tanke, at vi vil forsøge et sam-

arbejde, hvis han har lov til det for de 

myndigheder, som han er ansat af. Han 

undersøgte mig på behørig vis, og jeg 

blev udstyret med ilde smagende, men 

effektive tibetanske midler. Problemet 

er, at der ikke findes nogen form for 

diagnosticerings udstyr eller behand-

lingsapparater, eftersom de offentlige 

klinikker og sygehuse råder over meget 

få midler. Vort tilbud om en donation 

blev dog afslået, så måske er det for-

budt at modtage anden betaling end 

den normale for medicinen. Min konsul-

tation samt medicin beløb sig til 8 yuan, 

hvilket svarer til ca. 6 kr. og han insiste-

rede på, at jeg fik 2 yuan tilbage på min 

10 yuan seddel, selvom jeg forsøgte at 

lade dem blive i klinikken. 

På et kloster ca. 25 km væk findes 

en klinik for tibetansk medicin, som 

skønnes at være af middel kvalitet, og 

på et andet kloster findes en kinesisk 

adapteret tibetansk medicin, der imid-

lertid gives efter helt andre principper 

end dem, man anvendte i den traditio-

nelle tibetanske medicin, hvilket gør, 

at nomaderne ikke har megen tillid til 

dette sted.

Der findes som virkeligt lyspunkt 

en tibetansk læge, som anvender både 

vesterlandsk og tibetansk medicin, og 

som har de lokales tillid, og som de 

kan konsultere i den fritid han har fra 

arbejdet på et kinesisk hospital, hvor 

man udelukkende har vestlig medicin, 

og hvor patientbehandlingen er strikt 

business. Der ikke er tid til at diagnosti-

cere eller behandle ordentligt, eftersom 

lægerne er usselt lønnet og får betaling 

efter antal af patienter de kan nå at 

se. Desuden får de betaling for ekstra 

undersøgelser, der kræver blodtests, 

operationer etc. Det går naturligvis ud 

over nøjagtigheden, og der er utallige 

På besøg hos en normade familie med Norlha CEO Dechen Yeshi.

Det er ikke store forhold  

normaderne lever under.

 

Gunver udgiver sig for at være syg for at tjekke kvaliteten  

på den lokale læge.
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eksempler på fejlbehandling, overbe-

handling og direkte mangelfuld under-

søgelse. Det helt optimale vil være at 

ansætte denne læge, som allerede er 

inde i problemerne og som er vellidt og 

effektiv, men det kan blive vanskeligt at 

få ham frigivet fra hospitalet uden risiko 

for ubehageligheder for ham fra officiel 

side.

Som eksempler på sjusket praksis på 

hospitalerne kan nævnes følgende: En 

gravid kvinde med stærke smerter blev 

diagnosticeret: ”galdesten”, og man 

rådede en abort for at kunne foretage 

en operation. Da denne kvinde ikke var 

indstillet på at miste barnet, søgte man 

et andet hospital med samme resultat, 

hvorpå kvinden blev fløjet til Hongkong, 

hvor man straks fandt ud af, at der var 

tale om gastritis (mave-tarmkatar), og 

efter simpel medicinsk behandling på 3 

dage, var kvinden rask og kunne senere 

føde sit barn.

En anden kvinde led af underlivsbe-

tændelse og blev behandlet i måneder 

med diverse antibiotika uden resultat, 

tværtimod blev det stedse værre. Da 

hun besvimede, blev hun bragt til et 

hospital i Beijing, hvor man fandt et 

dødt foster i livmoderen, og man skøn-

nede, at hun havde levet med dette i 

næsten et halvt år og ville være død 

indenfor en måneds tid, dersom man 

ikke havde grebet ind. Sjusk og lige-

gyldighed er så udbredt i det officielle 

sundhedssystem, at nomadernes tillid 

kan ligge på et meget lille sted, hvilket 

betyder, at mange syge slet ikke søger 

hjælp og at diagnoser altid kommer for 

sent, hvorved sygdommen forværres og 

behandlingen bliver mere risikabel og 

dyrere.

Behovet er derfor følgende: En lokal 
klinik bemandet med en troværdig 

læge, der har viden og redskaber til 
korrekt diagnosticering samt midler 

at behandle med i form af medicin/
urter/nutrienttilskud, og som ved 

hjælp af en sygeplejerske eller home 
nurse vil kunne klare almindelige 

Gunver giver konsultation, Norhla CEO 

Dechen Yeshi oversætter mens lillesøster 

Noryang tager notater alt imens lille 

Linsey påkalder sig opmærksomheden.

Væverske i fuld gang. Her bliver de nye strikprodukter fabrikeret.
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sygdomme og problemer samt vide, 

hvornår patienten skal sendes andet-

steds hen. Dertil et antal home nurser 
til besøg i hjemmene med hjælp efter 

fødsler, pleje af ældre og en første 

mulighed for at se sygdomstilstande og 

henvise til klinikken. Desuden vil det 

være nødvendigt at skabe et netværk til 

specialister og hospitaler, som vi kan 

have tillid til, fordi vi har en personlig 

forbindelse og fordi vi tilbyder at betale 

for ordentlig behandling. Dette netværk 

er vi nu begyndt at oprette, og Noryang, 

som foretog den første undersøgelse 

og igen er her i det næste halve år, vil 

fortsætte med at udbygge det efter min 

afrejse herfra. I tilknytning til klinik-

ken og allerhelst i hver landsby bør der 

bygges badefaciliteter, eftersom den 

sparsomme mulighed for hygiejne er en 

væsentlig årsag til især kvindesygdom-

mene. Mange kvinder ved ikke, hvordan 

de skal behandle deres krop efter f.eks. 

fødsler, hvilket resulterer i kraftige 

infektioner, smerter, ufrivillige aborter 

o.s.v. videre smitte af andre i familien.

Næste år ved denne tid har vores 

tidligere chef sygeplejerske i Indien, 

Tsering Lhamo, fået canadisk borger-

skab, og hun glæder sig til at oprette en 

uddannelse af home nurser her i Tibet i 

lighed med den vi har i Indien, hvilket 

vil blive en fantastisk støtte for befolk-

ningen. 

Før vi kan håbe at have tilladelse til 

at indrette alle disse faciliteter, forestår 

et stort diplomatisk arbejde, idet alting 

kontrolleres af de lokale kinesiske myn-

digheder, og de har en tendens til at 

blive nervøse eller direkte bange, hver 

gang noget skal ændres. Men takket 

være de mangeårige erfaringer hos fol-

kene bag Norlha, er der skabt forbindel-

ser og viden om, hvordan man kommer 

igennem. I de tibetanske aftener, mens 

yak okserne traver ned fra bjergene til 

dalen, og mens mylderet af små sorte 

grise, hunde, heste og får blander sig 

med de store elegante dyr, sidder vi og 

støber kuglerne til denne proces.

Her gøres en tren klar.

Chefvæveren og to hjælpere sætter en væv op  

til et af de nye flotte stoffer.

Kvaliteten bliver kontrolleret og produkterne strøget  

inden de bliver pakket.

Norlha CEO Dechen Yeshi ved sin arbejdsplads.
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Tenzin Topten
CV-4380: (450 kr. pr. kvartal)

Topten er 8 år gammel og 

den mindste i en søsken-

deflok på 5 børn. Han bor 

med sin familie i et tibetansk 

settlement i det sydlige 

Indien og hans familien 

tæller foruden ham selv; 4 

søskende, hans mor og hans 

bedsteforældre. Toptens far 

døde for kort tid siden efter 

længere tids sygdom og Top-

tens mor har siden kæmpet 

for at få tingene til at hænge 

sammen for familien. Specielt 

deres økonomiske situation 

er dårlig, da moderen har 

svært ved både at betale for 

børnenes skoler og samtidig 

sørge for medicin til bedste-

forældrene, der bor sammen 

med dem. Hun søger derfor 

en kærlig sjæl, der vil støtte 

økonomisk således at hun 

har råd til at fortsætte med at 

sende Topten i skole.

Tenzin Lhamo 
BC-0303: (450 kr. pr. kvartal)

Lhamo er 11 år og bor i 

det tibetanske settlement 

Boudha i Kathmandu, Nepal. 

Begge hendes forældre er 

desværre blevet arbejdsløse 

og har derfor meget svært 

ved at finde penge til at 

betale for Lhamos skolegang. 

Deres økonomiske situation 

har på det seneste forvær-

redes yderligere og familien 

lever nu af almisser fra folk 

på gaden. Lhamo er derfor 

desperat for at finde en ven-

lig sponsor, der vil hjælpe 

økonomisk således at hun 

kan fortsætte sin skolegang, 

så hun en dag har mulighed 

for at hjælpe familien på fode 

igen.

Pasang Dolma
BC-0431: (450 kr. pr. kvartal)

Dolma er 4 år og bor med 

sine forældre i Kathmandu, 

Nepal. Begge hendes for-

ældre er flygtet fra Tibet og 

deres økonomiske situation 

er meget ringe. Hendes mor 

er arbejdsløs og hendes far 

arbejde en gang imellem 

som kok på et kloster, men 

lønnen er lav og uregelmæs-

sig. De vi l meget gerne 

have mulighed for at sende 

Dolma i en tibetansk skole 

i Kathmandu, men de har 

ikke mulighed for at finde 

skolepengene i deres daglige 

sparsomme budget. De søger 

derfor en sponsor, som vil 

hjælpe til med skolepengene 

og hjælpe Dolma til at få den 

bedste start på tilværelsen i 

Nepal.

Kunsang Dolma 
BS-0023: (600 kr. pr. kvartal)

Kunsang Dolma er nonne og 

er flygtet til Nepal fra Tibet. 

Hun har ingen familie i Nepal 

og bor på et nonnekloster, 

hvor hun får mad og et sted 

at sove. Hun lider af en 

hjertesygdom og skal tage 

medicin regelmæssigt og 

har desuden problemer med 

hendes nyrer, som hun er 

blevet opereret for 2 gange 

i de sidste par måneder. Hun 

har store problemer med at 

skaffe midler til at købe den 

medicin som er livsnødvendig 

for hende. Hun søger derfor 

desperat en venlig sjæl, der 

vil støtte hende økonomisk.

Sponsorater
Sammensat af Jette Hoffmeyer og Nis Borlund
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Sonam Choedon 
CV-2388: (450 kr. pr. kvartal)

Sonam er 12 år og bor med 

hendes forældre, hendes 

bror og hendes bedstefar i 

et tibetansk settlement i det 

sydlige Indien. Begge hendes 

forældre er sæsonarbejdere 

og tager af sted for at sælge 

varme sweatre i de indiske 

storbyer om vinteren. Ind-

komsten ved dette arbejde 

er dog både lav og meget 

uregelmæssigt og forældrene 

har store problemer med at 

tilvejebringe bare de mest 

basale ting til familien. De 

ser sig derfor ikke i stand til 

at opretholde Sonams sko-

legang, da der ikke er råd til 

at betale skolepenge. Sonam 

søger derfor en sponsor, der 

vil hjælpe hende økonomisk 

de sidste år af hendes skole-

gang.

Phurbu Sangmo 
LE-0003: (600 kr. pr. kvartal)

Phurbu er 69 år og bor i det 

tibetanske settlement Paljor-

ling i det østlige Nepal. Hun 

flygtede fra Tibet til Nepal i 

forbindelse med kinesernes 

ankomst i Mustang regionen 

i Tibet. I Nepal mødte hun 

en tibetansk mand som hun 

giftede sig med og fik 3 børn. 

Hendes mand er nu 80 år og 

har et meget dårligt helbred 

og Phurbus helbred skranter 

nu så meget at hun ikke har 

mulighed at væve tæpper 

mere, som hun ellers har 

gjort siden hun kom til Nepal. 

Hendes børn er uden arbejde 

og har ikke mulighed for at 

støtte familien økonomisk. 

Phurbu søger derfor en venlig 

sponsor som vil støtte hende 

og hendes mand i deres sid-

ste leveår.

Nyishar 
TC-0300: (600 kr. pr. kvartal)

Nyishar er knap 70 år gam-

mel og bor i et tibetansk 

settlement i det nordlige 

Indien. Hun er meget svagsy-

net og andre aldersrelaterede 

sygdomme. Hun bor sammen 

med sin mand og børn, men 

har ingen fast indkomst. 

Børnene kan nogle gange 

ved sæsonarbejde støtte for-

ældrene, men pengene bliver 

færre og færre og Nyishar 

og hendes mands behov 

for medicin større og større. 

Nyishar søger derfor en ven-

lig person som vil hjælpe 

hende og hendes mand i 

deres sidste leveår.

Choeyang 
BE-0045: (600 kr. pr. kvartal)

Choeyang er 88 år og bor i 

det tibetanske settlement 

Jorpati i Kathmandu, Nepal. 

Choeyang flygtede fra Tibet 

til Nepal i 1959 i forbindelse 

med kinesernes indmarch og 

har siden ernæret sig som 

bonde og siden portvagt. 

Han har nu en så høj alder, 

at han ikke kan arbejde mere 

og har derfor ikke mulighed 

for at forsørge ham og hans 

kone mere. Han søger derfor 

en sponsor, der vil hjælpe 

med økonomisk støtte i hans 

sidste leveår.

Tibet Charity formidler alle sponsorbeløb ubeskåret videre til de tibetanske 

modtagere. Hvis du ønsker at støtte en af disse sager eller gerne vil høre om 

andre sager, bedes du venligst ringe til kontoret på tlf. 39 56 08 48 – så sender 

vi dig en personlig sponsorsag, der kan opsiges med tre måneders varsel.
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Den 16. Juli 2011 fejrede Tibet Charity 

afgangseksamen for den anden gruppe 

home nurses.

Dr. Tseten Dorjee fra Delek hospitalet 

og Mr. Sonam Topgyal, tidligere Kalon 

Tripa for den tibetanske eksiladministra-

tion og bestyrelsesmedlem i Tibet Cha-

rity, var særligt inviterede gæster.

Lederen af Tibet Charity, Mr. Tsering 

Thundup, holdt åbningstalen og gav 

de nye home nurses gode råd med på 

vejen. Blandt andet sagde han, at deres 

arbejde ikke var lægearbejde, og at de 

ikke skulle forsøge at behandle patien-

ter selv uden at have en læge med.

Mr. Sonam Topgyal sagde i sin tale 

blandt andet, at det at hjælpe andre 

var en af de vigtigste ting i den tibe-

tanske buddhisme, og at home nurses 

ville komme til at udføre et meget vig-

tigt arbejde i deres lokalsamfund - et 

arbejde, som vil gavne både lokalsam-

fundet og dem selv. 

Dr. Tseten Dorjee roste Tibet Cha-

rity for det fantastiske arbejde, som 

er udført i de sidste 10 år og sagde, at 

Tibet Charity’s 10 års dag burde fejres.

Han fortalte, at Tibet Charity’s 

arbejde er højt værdsat blandt de tibe-

tanere han taler med. Han fortalte home 

nurses, at de komme til at tilbringe 

mere tid med patienterne end lægerne, 

og at de derfor har store muligheder for 

at hjælpe meget direkte. Han rådede 

home nurses til at spørge ind til patien-

ternes største helbredsproblem, da de 

fleste lider af mange forskellige ting.

Pema Dolma, en af de nye færdigt 

uddannede home nurses, holdt også en 

tale, hvor hun takkede Tibet Charity for 

de muligheder, der er åbnet for hende 

og hendes kolleger. Hun takkede også 

Delek hospitalet for den praktiske viden, 

der var opnået der.

Ms. Namsel, leder af Tibet Charity’s 

sundhedsafdeling takkede de særligt 

inviterede gæster og ønskede de nyud-

dannede home nurses held og lykke i 

arbejdet.

Derefter blev der uddelt khatas og 

gaver til de nyuddannede, og ceremo-

nien sluttede med en frokost.

Nogle af de nye home nurses kommer 

til at arbejde for TCV skolen (Tibetan 

Children’s Village), andre for Home 

Department. De vil blive aflønnet af 

Tibet Charity, 

Home nurse programmet blev iværk-

sat, efter at Gunver Juul fra Tibet Charity, 

Danmark, observerede, at mange ældre 

patienter i Dharamsala havde behov for 

lægehjælp.

Siden programmets start, har den 

første gruppe på 4 home nurses gjort 

et enormt arbejde med at hjælpe ældre 

patienter rundt om i Dharamsala.

Tibet Charity i Dharamsala takker 

Tibet Charity Danmark, og specielt vores 

egen Gunver Juul for home nurse pro-

grammet. 

I Tibet Charity’s nr. fra april 2011 stod 

der en lille artikel om Dharamsala’s  

Man in the Box, en mand, der i mange 

år boede i et lille kasselignende skur. 

I vinteren 2010 blev Tibet Charity’s 

sundhedsafdeling gjort opmærksom på 

The Box Man’s forværrede sundhedstil-

stand, fordi han på grund af sengevæd-

ning havde pådraget sig smertefulde 

sår. Derefter blev hans sår behandlet 

af vore home nurses og sygeplejersker. 

(De sørgede også for anden pleje og 

omsorg).

Senere, da han fik det værre, blev 

han bragt til det tibetanske Delek  

hospital.

The Man in the Box 
er afgået ved døden

Der var dog ikke tegn på forbed-

ringer i hans tilstand, og da han ikke 

havde lyst til at blive på hospitalet, 

blev han senere udskrevet.

Et par dage efter drog han sit sid-

ste åndedrag i sin ”box”.

Vi i Tibet Charity beder til hans snar-

lige genfødsel, og vi takker alle, som 

har hjulpet ham på alle mulige måder 

og har gjort vores opgave lettere.

Tibet Charity’s pleje og medicin-

ske hjælp til the Man in the Box blev 

nævnt i Wall Street Journal. 

Ceremoni i anledning af 
afgangseksamen for Tibet 
Charity’s nye home nurses

N Y H E D E R  F R A  I N D I E N

Oversat af Helen Majew
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Da Albert Einstein var 5 år gammel 

så han første gang et kompas. Han 

var målløs. Tænk at nordpolen kunne 

trække med en usynlig kraft i kompas-

nålen.Han kunne ikke lade være med at 

spekulere på, hvordan det gik til. Hvad 

var det for en kraft, der kunne hive i 

nålen?

Videnskab starter ved undren. Ved 

at mennesker formulerer nogle gode 

spørgsmål, som de så sidenhen kan 

gå i gang med at forsøge at besvare. 

Det er mere end 10 år siden, at tibe-

tanske science lærere første gang bad 

min hustru Sine og mig om hjælp til at 

undervise i science. De havde især pro-

blemer med at få den eksperimentelle 

del af undervisningen til at fungere. 

Nogle var ligefrem bange for at lave 

forsøg. Tingene kunne eksplodere. Ele-

verne kunne skrige af grin, hvis alt gik 

galt.

Siden har vi haft godt 200 lærere på 

skolebænken til 5 dages efteruddan-

nelse. Danske ressourcepersoner har 

stået for undervisningen. Forhåbent-

ligt har den store begejstring, der har 

været på disse kurser, forplantet sig til 

undervisningsloka-

lerne og kommet 

mange tusinde 

elever til gode. 

Kurserne har 

været holdt fra 

Leh i Nord til 

Bylakuppe i Syd. 

Fra Gangtok i 

Øst til Mousoorie 

i Vest. Det har 

været en større 

opgave at rejse 

penge og gen-

nemføre. Da vi nu gennem 10 år har 

leveret undervisning i alle større tibe-

tanske settlements har vi fundet det 

på tide at skifte gear og finde en min-

dre ressourcekrævende form at tilføre 

science undervisningen begejstring – og 

undren.

Vi hyrede i Juni to tibetanske lærere 

og samlede 20 elever til 3 dage i undre 

land. Vi havde lavet et program med 

mere vægt på at undersøge og spørge 

end på at få det rigtige svar. Lærerne 

var forsynet med instruks om at finde 

en åben dialog baseret undervisnings-

form – uden at give svar. Arrangementet 

foregik i elevernes ferie, så vi undgik 

alle forpligtelser til at følge det normale 

pensum. De tre dage blev gennemført 

i højt humør. Til en pris på niveau med 

det, som det herhjemme koster at 

sende 2 unge mennesker på Danfoss 

summer-science-camp.

Vi kan se på de indkomne evalu-

eringsskemaer, at arrangementet har 

været en solid succes. Ikke kun skov-

turen den sidste dag vakte lykke. Det 

har været gode dage med diskussioner, 

praktiske forsøg, omtanke – og undren. 

Lærerne har også oplevet meget – og vil 

sikkert på sig benytte noget af det, som 

de har lært på camp’en, i den daglige 

undervisning.

Vi håber i 2012 at finde penge til at 

fortsætte dette initiativ med et par nye 

science camps i nord og syd.

En rejse i undre-land
Første Science Camp gennemført i juni

Af Peter Hallum
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Kære medlemmer 

Kort før Lakha Lama dette efterår  

drog ud til tibetanerne i Nepal og Indien  

fik jeg et interview med ham.

Såfremt du eller andre i din  

bekendtskabskreds har spørgsmål,  

som kan være interessante  

at få svar på af Lakha Lama,  

må du meget gerne sende  

spørgsmålet til mig på  

as@sv3.dk mærket i  

emne „spørg Lamaen“.

På forhånd tak 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 

kulturel og buddhistisk vinkel på hverdags

spørgsmål. 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.

Det første spørgsmål er i forlængelse af et af spørgsmålene 

fra sidste(nr. ?? skal der stå tidligere i stedet??) medlemsblad, 

hvor et medlem har undret sig over svaret.

Spørgsmål/svar fra sidst: 

Hvordan kan glæde være med til at højne den indre stilhed? 

Og hvordan bruges glæden bedst i den indadrettede medi-

tative praksis? Er lykke og venlighed de altafgørende grund-

indstillinger 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 forstyrrende 

tanker.

Der er ikke nogen solide positive tanker der højner – men 

ved ikke at følge de negative tanker bliver det dermed posi-

tivt og giver indre ro.

Nyt spørgsmål og svar:

Lamaens svar kan jeg ikke forstå: det lyder som om der  

ikke er nogen positive tanker der højner, og at eneste  

mulighed for at skabe ro og positiv energi er at undlade  

at være negativ?? 

Dalai Lama gentager hele tiden, at det er vigtigt for hele 

verdens fred og positive udvikling at man foretager gode 

handlinger og tænker positivt.

Det vil da være meget fattigt, hvis kun udeladelse af 

negative tanker er vejen til det positive. Kan der være tale 

om en misforståelse i det tidligere svar?

I samfundet taler vi meget om at noget er negativt eller 

positivt.

Dharma handler om ikke at følge forstyrrende tanker, da 

disse giver et disharmonisk resultat.

Når man ikke følger forstyrrende tanker, så opnår man 

mere klarhed i sindet.

I Dharma ”sproget” tales om gavnlige og ugavnlige tanker.

Hvis man ikke følger ugavnlige tanker, kan man opnå lidt 

mere klarhed overfor kærlighed.

Spørg Lamaen
Redigeret af Anne Schrøder
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Når ens livscirkel kører i ring, og man igen og igen møder 

samme problemstillinger. Hvordan kan man så ændre ret-

ning?

 

Identitet er problemet, hvilket er et meget almindeligt pro-

blem.

Vi påtager os en identitet, men hvis vi kigger bagved 

denne identitet, så vil det føre til en forklaring på problema-

tikken. Derefter er det nemmere at handle og ændre retning.

Hvordan finder vi den indre kærlighed?

Kærlighed er ikke det rigtige ord, men derimod taknemlig-

hed.

Jeg vil gerne dele min egen oplevelse med andre: Da jeg 

flyttede fra Tibet til Indien forlod jeg alt det jeg værdsatte – 

og da jeg nåede Indien havde jeg overlevet. Så mens jeg var 

i Indien havde jeg ingen bekymring, fordi jeg overlevede. Jeg 

værdsatte overlevelsen ved at leve.

Når vi overlever, så er det følelsesmæssigt, som om vi 

ikke overlever, fordi vi tænker for meget over problemet.

Hvordan forenes det buddhistiske livssyn med en kost bestå-

ende af kød fra dyr?

Jeg spiser kød – men jeg slår ikke noget dyr ihjel, med det 

formål at få mad.

Da jeg var i Tibet i Betang ville befolkningen ære mig med 

god mad og dette er en samfundstradition at lave forskellige 

kødretter til specielle anledninger. Ved min ankomst frabad 

jeg mig, at der blev slagtet dyr for min skyld, hvilket er en 

buddhistisk holdning.

Hvordan kan jeg arbejde med min selvudvikling, så jeg bedre 

kan være i denne tid vi lever i?

Fokuser på dine evner og værdsæt dem!

Har du nogle nemme og gode regler for hver dag at kunne 

finde tid til bøn og stilhed?

Når du vågner, så er der god motivation til at gøre det. Brug 

bare 2 - 3 minutter til tanker.

Om aftenen skal man kigge tilbage på dagen. Se på de 

tanker, der har været disharmoniske - og derefter tænke 

på næste dag og aftale med dig selv, at du vil være mere 

opmærksom og ikke falde i disharmoni og dermed ikke få 

følelsesmæssige forstyrrende tanker.
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En dag sad en lille hare under et frugt-

træ og tænkte….og tænkte….. og 

tænkte…..

Hvad tror I, mine børn, at den lille 

hare tænkte på under træet?

„Hvad vil der ske med mig, når ver-

den går under?” tænkte han, og i det 

samme øjeblik faldt en frugt ned fra 

træet. Afsted løb den lille hare så hur-

tigt som benene kunne være ham, så 

sikker var han på, at støjen fra frugten, 

der faldt til jorden, var den støj det 

giver, når jorden går i tusinde stykker….

og han løb og løb, og han vovede ikke 

at kigge sig bagud.

„Bror, bror,” råbte en anden lille hare 

som så ham løbe, „sig mig hvad er der 

sket?”.

Men den lille hare løb afsted og 

vendte sig end ikke om for at svare. Så 

løb den anden hare efter ham og råbte 

højere og højrere…”Hvad er der sket 

lille bror, hvad er der sket…..?”.

Til sidst stoppede den lille hare et 

øjeblik og sagde…”Jorden er ved at gå i 

tusinde stykker..” 

Ved dette startede den anden hare 

med at løbe endnu hurtigere, og en 

tredje hare slog følge med dem, og en 

fjerde..og en femte…indtil et hundrede 

tusinde harer ræsede over markerne…

og de ræsede gennem skoven og de 

dybe jungler, og hjortene, vildsvinene, 

elsdyrene, bøflerne, okserne, næsehor-

nene, tigerne, løverne, og elefanterne, 

der hørte at jorden var ved at gå i styk-

ker, de løb alle vildt efter dem.

Men…blandt dem levede der i junglen 

en løve, en viis løve, som vidste alt, 

hvad der skete i verden. Da det kom 

ham for øre, at så mange hundreder og 

tusinder af dyr løb væk, fordi de troede 

at jorden gik i stykker, tænkte han.

„Denne vores jord er fjernt fra at gå 

under, men mine stakkels skabninger vil 

dø, hvis jeg ikke redder dem…for i deres 

frygt vil de løbe i havet”.

Han løb med sådan en fart, at han 

nåede et bestemt bjerg, som lå på deres 

vej før de kom til havet…og som de 

passerede bjerget råbte han tre gange 

med sådan et mægtigt brøl, at de stop-

pede i deres sindssyge flugt og stod 

stille tæt ved hinanden…rystende.

Den store løve gik ned fra bjerget 

og nærmede sig dem. „ Hvorfor løber I 

med sådan en fart?” spurgte han.

„Jorden går i stykker,” svarede de.

„Hvem så den gå i stykker?” spurgte 

han.

„Elefanterne,” svarede de.

„Så I jorden gå i stykker?” spurgte 

han elefanterne.

„Nej, vi så det ikke; løverne så det,” 

svarede de.

„Så I det?” spurgte han løverne.

„Nej tigerne så det,” svarede de.

„Så I det?” spurgte han tigerne.

„Næsehornene så det,” svarede de 

... Men næsehornene sagde: „okserne 

så det.” Okserne sagde: „Bøflerne så 

det.” Bøflerne sagde: „Elsdyrerne så 

det.” Elsdyrerne sagde: „Vildsvinene 

så det.” Vildsvinene sagde: „ Hjortene 

så det”. Hjortene sagde: „ Harerne så 

det.” og harerne sagde: „Den lille hare 

dér fortalte os, at jorden var ved at gå i 

stykker…”

„Ja Herre,” svarede haren. „Jeg så 

jorden gå i stykker.”

„Hvor var du, da du så den gå i styk-

ker?” spurgte han.

Med rystende stemme svarede den 

lille hare.

„Jeg sad under et frugttræ, og jeg 

tænkte: „Hvad vil der ske med mig, når 

jorden går under? Og i det samme øje-

blik hørte jeg støjen fra jorden, der gik i 

stykker…og jeg løb.”

Den store løve tænkte; „han sad under 

et frugttræ, det var sikkert støjen fra en 

frugt der falder til jorden. Rid på min ryg 

du lille,” sagde han „ og vis mig hvor du 

så jorden gå i stykker..”

Den lille hare hoppede op på hans 

ryg, og den store løve fløj afsted hen 

til stedet, men da de nærmede sig 

frugttræet hoppede den lille hare af, så 

skæmt var han for at vende tilbage til 

stedet, og han udpegede træet til løven 

og sagde: „Herre, dér er træet.”

Den Store gik hen til træet og så det 

sted, hvor den lille hare havde siddet og 

frugten som var faldet ned fra træet.

„Kom her, du lille,” kaldte han. „Hvor 

ser du at jorden er gået i stykker?”

Efter at den lille hare havde set sig 

omkring, og efter at den havde set frug-

ten på jorden, vidste den, at der ikke 

havde været nogen grund til frygt; han 

hoppede en gang til op på løvens ryg, 

og afsted drog de til de hundreder og 

tusinder af skabninger, som ventede på 

deres tilbagekomst.

Løven fortalte så den store forsamling, 

at den støj den lille hare havde hørt, var 

støjen fra en frugt, der faldt til jorden….

og så vendte de alle tilbage…..elefan-

terne til junglen, løverne til deres juler…

hjortene til flodbredderne….og den lille 

hare til frugttræet…de de levede alle 

lykkeligt lige siden.
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Verdens undergang



T I B E T  C H A R I T Y  ·  5 1  ·  d e c e m b e r  2 0 1 1 21T I B E T  C H A R I T Y  ·  5 1  ·  d e c e m b e r  2 0 1 1 21

Eventyret er  

fra bogen:

Noor Inayat 

Khan:  

TYVE JAKATA

FORTÆLLINGER.

Oversat af  

Maria Damsholt  

fra Twenty Jakata 

Tales.

Illustration af  

Juliet Christensen

efter original teg-

ning af Henriette 

Willebeek le Mair.

VISDOMSBØGERNE.

Sankt Ansgars  

Forlag,  

København 1996.

Med tilladelse til at 

bringe eventyret i 

Tibet Charity Bladet.
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Støt tibetanerne 
via arv og 
testamente

Det er muligt at støtte Tibet Charity 

ved at testamentere et bidrag til vores 

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 flygt-

ninge. Et testamente til fordel for Tibet 

Charity er simpelthen med til at sikre en 

bedre hverdag og fremtid for de tibeta-

nere, der har mindst.

Gratis advokatrådgivning ved  
prettelse af testamente
Mange tror at, det er besværligt og 

tager lang tid at oprette et testamente. 

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 advokat Henrik Qwist 

fra Nielsen & Thomsen Advokater, der 

tilbyder gratis rådgivning i forbindelse 

med oprettelse af testamente, der støt-

ter 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 indholdet, når der 

sker større begivenheder eller forandrin-

ger i ens liv.

Yderligere information om støtte-
muligheder via arv og testamente
Tibet Charity stiller sig gerne til rådighed 

med information om vores arbejde og 

støttemuligheder. Kontakt vores hoved-

kontor i København for nærmere infor-

mation på tlf. 39 56 08 48.

Tibet Charity driver to centre i Indien og 

Nepal, hvor lokale tibetanske repræ-

sentanter dagligt gør en kæmpe forskel 

for de mange tibetanske flygtninge og 

kontrolere, at din støtte til Tibet Charity 

kommer sikkert frem. Tibet Charity’s 

House ligger i Dharamsala i Nordindien 

og rummer et uddannelsescenter og en 

sundhedsklinik. Tibet Charity’s ungdom-

scenter ligger i Kathmandu i Nepal. 

Stedet man mødes om  
en bedre fremtid
Begge centre i Indien og Nepal er et 

naturligt mødested for mange tibeta-

nere. Her kan de blive undervist gratis i 

blandt andet engelsk og computerfær-

digheder og modtage gratis behandling 

i sundhedsklinikken. Centrene er for 

mange det sted man mødes og et sted, 

hvor man har mulighed for selv at for-

bedre sin fremtid gennem uddannelse 

og sundhedsbehandling.

Omdrejningspunkter for  
gavn og glæde
Centrene er centrale omdrejnings-

punkter for de mange projekter, der 

gennemføres til gavn og glæde for 

Tibet Charity’s lokale centre

de tibetanske flygtninge. Herfra vide-

reformidles de mange sponsorater til 

bedsteforældre, skolebørn, munke og 

nonner og koordinationen af projekter 

varetages også fra centrene. Derfor 

er det afgørende, at centrene fortsat 

modtager støtte fra danske givere og 

sponsorer for, at Tibet Charity’s arbejde 

kan fortsætte med at gøre en forskel for 

de mange tibetanske flygtninge i Indien 

og Nepal.

Vær med til at styrke Tibet Charity’s 
lokale centre og få skattefradrag
Hvis du vil være med til at styrke Tibet 

Charity’s lokale centre kan du mærke 

donationen ’lokalcentre’ og overføre 

donationen til Tibet Charity’s konto på 

reg. nr. 3140 kontonr. 3117151530. Du 

kan også få tilsendt et girokort eller 

træffe aftale om et fast sponsorbidrag 

til Tibet Charity’s uddannelsescentre i 

Indien og Nepal.

Du er velkommen til at kontakte 

kontoret for at høre mere om støt-

temuligheder og fradragsberettigede 

donationer. Tibet Charity’s kontor kan 

kontaktes på tlf.: 39560848 og mail: 

mail@tibetcharity.dk
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Tid: Lørdag den 3/12 kl. 11 - 16 og 

søndag den 4/12 kl. 13 - 16

Sted: Phendeling Center for Tibetansk 

Buddhisme, Nørregade 7, Køben-

havn K

Pris: 650 kr. som betales direkte til Tibet 

Charity. Overskuddet går ubeskåret 

til velgørenhed.

Online tilmelding: www.lakha.dk

Jeg havde egentlig planlagt, at give en 

Hvid Tara langtlivs indvielse i år, men 

på grund af verdenssituationen, som 

for øjeblikket er præget af sult, natur-

katastrofer, krig og finanskrise, har jeg 

valgt i stedet at give den kraftfulde 

og beskyttende Vajra Pani indvielse. 

De kriser vi direkte eller indirekte kon-

fronteres med, medfører at mange 

mennesker føler sig utrygge og angste. 

Det er som om, at de ydre omstændig-

heder for os til at stivne, og blokerer for 

vores indre styrke og evner. Det er min 

forhåbning, at en Vajra Pani indvielse, 

kan hjælpe til at beskytte og udvikle 

deltagernes indre styrke, handlekraft 

og værdighed, så vi bedre kan bruge de 

ressourcer vi allerede har, på en dyna-

misk og konstruktiv måde.

Lakha Lama

Vajra Pani er et kraftfyldt tantrisk 
transformations- og healing-aspekt, 
der velsigner med indre styrke og 
værdighed samt healing og transfor-
mation af sygdom og andre forhin-
dringer i livet.

Indenfor den tibetanske buddhisme 

findes der en lang række spirituelle 

beskyttere og åndelige vejledere. Det 

er en gammel buddhistisk tradition, 

at modtage indvielser i de forskellige 

aspekter. Formålet med sådanne indvi-

elser er, at man modtager det hellige 

aspekts velsignelse, som man så selv 

kan videregive i sine daglige handlinger. 

Ved en sådan indvielse, skal lamaen for-

berede sig grundigt med mange timers 

meditation i dagene op til indvielsen. 

Under selve indvielsen visualiserer han 

sig om til, og bliver et med, det pågæl-

dende beskytteraspekt, så han kan 

kanaliserer velsignelsen til deltagerne.

Det er ikke en betingelse, at man 

er buddhist, for at man kan deltage i 

en Vajra Pani indvielse, i hvert fald ikke 

Læs om kommende arrangementer 

på www.tibetcharity.dk, tilmeld dig 

Tibet Charity’s facebook gruppe og/

eller Tibet Charity’s nyhedsmail og få 

direkte besked.

PHENDELING
Center for Tibetansk Buddhisme

Søndag den 27.11. kl. 19.00 - ca. 21.00

Tilflugts-ceremoni v. Lakha Rinpoche

Tirsdag den 20.12. kl. 19.00 - 21.00

Lama Tsongkhapa Lysfest

Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme
Nørregade 7B, 2.th., 1165 Kbh. K · Tlf: 4059 4508 · Mail: info@phendeling.dk

A R R A N G E M E N T E R

Tibetansk Buddhistisk Vajra Pani 
indvielse ved Lakha Lama

når den gives af Lakha Lama, som er 

af den mening, at de højere spirituelle 

bevidsthedsniveauer ikke er begrænset 

til kun at omfatte bestemte grupper 

mennesker. Det er en universel energi, 

som frit kan benyttes af alle. Den ene-

ste betingelse for at deltage er, at man 

har en ren og uselvisk motivation for at 

modtage denne velsignelse til gavn for 

andre og sig selv.



B

CareTrade
Bagerstræde 7 · 1617 Kbh. V · Tlf.: 33 31 20 08

www.caretrade.dk · mail@caretrade.dk

Åbningstider: Man. - fre. kl. 12 - 18. Lørdag kl. 11 - 15

Norlha betyder “Gudernes rigdom”. Yak oksen 

er nomadernes skat og Khullu dens dyrebare 

perle. NORLHA værkstedet – beliggende i 3.200 

meters højde på det tibatanske plateau – udvikler 

produkter med umiddelbare naturlige kvaliteter. 

Norlha har skabt en vifte af tekstiler vævet i en 

række forskellige kvaliteter, unikke designs og 

teksturer, der kombinerer tradition, kreativitet  

og godt håndværk.

Se også artiklen og billederne på side 4 - 9.

Yak-sjaler fra Norlha

Ring, mail eller se www.caretrade.dk fra sidst i november


