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En historie om medfølelse,  
kærlighed og knowhow 

og om at følge hjertets både højtråbende og stille røst 

 

At beskrive Deb Jarrett, stifteren af Dharamsala 
Animal Rescue, er lidt som at beskrive den kvin-
delige bodhisattva, Grøn Taras hovedegenska-
ber, dvs. bl.a. aktiv medfølelse og knowhow til at 
virkeliggøre sit hjælpeprojekt og til at overkom-
me alle forhindringer for at nå dette ædle mål. 
En anden ting, der umiddelbart slår en er Deb 

Jarretts positivitet , kærlige indstilling til alt og 
alle og hendes humor og selvironi, hvilket også 
kan siges at være nogle af de egenskaber, som 
beskriver en bodhisattva. 
 
Efter mange gode år i velbetalte lederstillinger i 
hjembyen Denver i Colorado, og efter mange år 
med deltagelse i spirituelle workshops, daglig 
praksis af yoga, meditation og forskellige selvud-
viklende terapeutiske metoder, syntes hun, i en 
alder af 40 år, at der alligevel manglede noget i 
hendes liv.  
 
Da vi var nysgerrige efter at vide hvordan hun 

fandt ud af, at det lige var det at drive en velgø-
rende organisation for dyr, der manglede i hen-

des liv, og på hvilke kompetencer hun har,  der 
har gjort hende i stand til at drive Dharamsala 
Animal Rescue så godt, og i så lang tid, har vi 
bedt hende fortælle lidt om sig selv, og dette er 
hendes historie:  
 
Som de fleste unge piger, der voksede op i 80’ernes og 

90’ernes USA var jeg besat af Oprah Winfrey. Jeg så 

hendes udsendelser med en nærmest religiøs hengiven-

hed. Jeg mente til og med, at vi burde være venner. Jeg 

mener, vi var jo begge meget glade for hunde, så hvorfor 

ikke? 

 

Jeg ville også meget gerne have hende til at lære mig at 

have ”aha” oplevelser. I tilfælde du ikke ved hvad en 

”aha” oplevelse er, kan du finde følgende definition i 

Miriam Websters leksikon: ”Aha oplevelse” – et øjeblik 

af pludselig erkendelse, inspiration, indsigt, genkendelse 

eller forståelse”.  

 

Denne definition lød som noget, der var realistisk opnåe-

ligt. Men Oprah og Eckhart Tolle besluttede imidlertid 

at udvide denne definition – de gik dybere. De mente, at 

det egentlig drejede sig om en spirituel opvågning; når 

noget udenfor en selv forbinder en med noget dybt i ens 

underbevidsthed, og man får en spirituel opvågning.  

Deb Jarrett 
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 Jeg havde imidlertid en lidt problemer med denne defi-

nition, da jeg ikke er den mest spirituelle person på 

denne planet. Faktisk mente min partner, at jeg var den 

mest pragmatiske person han nogensinde havde mødt. 

 

Jeg er dog også et konkurrence menneske, så jeg regne-

de med, at jeg nok skulle få min ”aha” oplevelse, fordi 

jeg regnede med at kunne negotiere med det spirituelle, 

og overbevise den om at placere sig lidt i udkanten af 

mit daglige selv.  

 

En anden side ved at være et konkurrence menneske 

er, at jeg aldrig ville nøjes med en lille ”aha” oplevelse. 

Jeg ville have en STOR oplevelse. Jeg ville ikke have en 

af de hverdagslige oplevelser, som folk altid taler om. 

For eksempel den med, at årsagen til, at du bliver sid-

dende fast i trafikken på vej til arbejdet om morgenen 

nok er fordi du har behov for at praktisere mere tålmo-

dighed. Dette kan i og for sig være rigtigt nok, men det 

var ikke denne slags ”aha” oplevelser jeg var ude efter. 

Jeg ville have en oplevelse, der rystede mig, dybt og 

mærkbart, som et jordskælv.  

 

Så, denne historie er historien om hvordan jeg fik min 

”aha” oplevelse. Og jeg vil advare om, at ikke alt for-

bundet med den fik umiddelbare ”positive” konsekven-

ser. Min ”aha” oplevelse resulterede bl.a. i: 

 

at jeg opsagde mit arbejde 

at jeg startede et dyre-redder-center 

at jeg dykkede dybt ned i den indiske kultur 

at jeg brugte al min opsparing 

 

 

Jeg lærte hurtigt, at ”aha” oplevelser ikke er for de skrø-

belige. Du skal være rede til at tage hvad der end kom-

mer til dig. 

 

Så hvad skete der? Året var 2008. Livet var godt. Jeg 

boede i Boulder, Colorado. Jeg havde et godt job og 

mange gode venner. Jeg gik på trekking-ture og stod på 

snowboard i weekenderne. Der var ikke så meget at 

klage over. Men jeg havde en konstant nagende følelse 

af, at der manglede noget i mit liv. Noget, der gnavede i 

mit indre, og viste mig, at livet kunne være så meget me-

re. 

 

Jeg talte ofte med andre om dette. Om hvordan jeg føl-

te, at jeg var stagneret. Jeg har altid elsket at rejse i mine 

ferier…det perspektiv det giver at besøge andre lande, 

og opleve andre kulturer, er meget vigtigt. 

 

Jeg forsøgte at rejse til mindst et nyt land hvert år. I 

2008 fyldte jeg 40 år og jeg syntes derfor jeg burde prø-

ve noget, der lå udenfor min komfortzone. Jeg fortalte 

mine venner, at jeg havde lyst til at prøve noget helt ek-

septionelt, noget, der kunne ryste min bevidsthed godt 

og grundigt, blot for at se hvad der kom op. 

 

En dag talte jeg med en person jeg lige havde mødt, der 

sagde, ”Hvis du virkelig vil, at din bevidsthed skal rystes 

grundigt igennem, skal du rejse til Indien.” 

 

AHA! 

 

Jeg ved nu bagefter, at dette kun var begyndelsen på 

det, der skulle vise sig at være den sande livsændrende 

oplevelse, men lige efter, at disse ord kom ud af hans 

mund vidste jeg, at jeg ville komme til at rejse til Indien 

til min 40 års fødselsdag. 

 

Mange af mine venner, som jeg talte med kunne ikke se 

hvordan en tur til Indien skulle kunne ”ryste min be-

vidsthed”. Spis, Bed og Elsk var rigtigt populært på den 

tid, og alle var af den opfattelse, at Indien var landet 

med yoga og guruer, ashrams og meditation. Selvom 

dette også er sandt, så lad mig lige realitetsorientere lidt: 

Indien er også landet med konstant dytten fra biler og 

motorcykler, luftforurening, fattigdom og begrænset 

personlig plads. Og alt dette var ekstremt udfordrende 

for min amerikanske psyke.  

 

Det, der imidlertid chokerede mig mest var det store 

antal hunde, der levede på gaden, og den tilstand de var 

i. Jeg havde tidligere besøgt udviklingslande, men jeg 

havde aldrig set noget lignende. Jeg så ofte rystende, 

døende hvalpe på gadehjørnerne, hunde, der slås om 

små stykker skrald for at overleve, og jeg så til og med 

en hund blive påkørt af en bil, mens folk omkring den 

blot fortsatte med deres daglige dont, som om ingenting 

var sket. Det var hjerteskærende. 

 

Jeg var især optaget af én særlig hund. Han boede ved 

et tempel, der også husede Anganwadi Førskole, hvor 

jeg arbejdede som frivillig. Han havde skab, hans hud 

blødte, og han kunne knapt røre sig. Nogle gange satte 

jeg mig ned og klappede ham og undersøgte om han 

overhovedet var i live. Nogle af børnene fra førskolen 

smed sten på ham for sjov. Jeg var rystet. Jeg kunne ik-

ke forstå hvordan de kunne få sig selv til at gøre det.  

 

Jeg begyndte at spørge folk, der boede i nærheden om 

der var nogen jeg kunne ringe til for at skaffe hjælp til 

ham. Men jeg blev altid mødt med ligegyldighed, et 

træk på skulderen, en ligeglad hovedrysten, eller jeg 

blev totalt ignoreret. 
 
Heldigvis mødte jeg en lokal mand, der gik rundt i lo-

kalsamfundet for at skaffe frivillige veterinærer og –

plejere, der skulle hjælpe til med at behandle gadedyre-

ne.  
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. Jeg fortalte ham med det samme om hunden ved tem-

plet, og han lovede at sende en, der kunne undersøge 

den. 

 

Næste gang jeg ankom til mit frivillige arbejde, blev jeg 

mødt med et, ”Madam, Madam, Tommy har det meget 

bedre!” Det eneste der for igennem mit hoved var, hvem 

fanden er Tommy? 

 

Han fortsatte med at tale, og takkede mig for at have sør-

get for at en veterinær kom og tilså hunden, og fortalte, 

at hans familie nu gav den mad og, at hans søster gav 

den dens daglige medicin. 

 

Jeg var målløs. Den hund som de før ikke kunne være 

mere ligeglade med var pludseligt blevet en del af en fa-

milie? Hvordan i al verden kunne det ske? Kun ved, at 

jeg havde åbnet min store mund? Havde Indien lige ry-

stet min bevidsthed? 

 

Ja. Det var det, der var sket. Jeg tog til og med en selfie, 

så jeg kunne dokumentere hvordan jeg havde haft det 

den dag. Det var underligt at tænke på, at jeg muligvis 

havde reddet en hunds liv blot ved at sige nogle få ord. 

Og ikke kun det, de få ord havde skabt en stor ændring i 

noget, der havde lignet en totalt umulig situation.  

 

Nu, omkring dette tidspunkt – og selvom jeg kun mod-

villigt ville indrømme det – måtte jeg erkende, at Eckhart 

Tolle og Oprah nok havde haft ret alligevel.  

 

Det var svært at have en sådan ”aha” oplevelse, og ikke 

samtidigt betragte den som en spirituel opvågning. Jeg 

tøver stadigvæk med at bruge dette ord, fordi det får mig 

til at føle mig ukomfortabel, men ja, dette gav genklang 

dybt i mit indre, og jeg vidste med det samme, at jeg var 

nødt til at gøre alt der stod i min magt for at hjælpe Dha-

ramsalas gadehunde. 

 

Og en ting var sikkert, jeg ville gøre det ved at ændre de 

lokales syn på hunde. Jeg havde set det ske en gang, og 

jeg ville gerne se det ske igen og igen og igen.  

 

På dette tidspunkt slog mit konkurrence-instinkt sig har-

monisk sammen med min nyligt genfundne spirituelle 

side, idet jeg satte mig på flyet, og rejste tilbage til USA. 

 

Da jeg begyndte at fortælle familie og venner om min 

Indien-tur og min nye livsplan, reagerede de med, Er du 

gået fra forstanden? Er du rigtigt klog? Mit spirituelle 

mod blev ikke svækket, men min konkurrence-selv blev 

slået både gul og blå. Jeg begyndte at tvivle på mig selv, 

og undre om jeg overhovedet vidste noget om at starte 

en velgørende organisation, om at redde dyr, eller om 

Indien, for den sags skyld. 

 

I løbet af min karriere havde jeg deltaget i mange salgs- 

og leder-kurser, og jeg kom i tanke om et citat af Dale 

Carnegie: ”Inaktivitet resulterer i tvivl og frygt. Aktivitet  

resulterer i selvtillid og mod. Hvis du vil besejre din frygt 

skal du ikke sidde der hjemme og tænke over det. Gå 

ud og sæt i gang.” 

 

Så det var det jeg gjorde. Jeg gik ud og satte i gang. 

 

I dag, når nogen møder mig, er det første spørgsmål de 

altid stiller mig, ”Hvordan endte du op i Indien, som 

leder af en organisation, der redder dyr?” Vel, nu ved I 

det. Og på en eller anden måde var jeg i stand til at finde 

både ressourcer og mennesker, der kunne hjælpe mig 

med at realisere min plan.  

 

Jeg opdagede også, at der var mange iblandt lokalbefolk-

ningen, der gerne ville hjælpe de hjemløse dyr, men blot 

ikke vidste hvordan. Jeg ville gerne støtte dem i dette på 

alle mulige måder, så de kunne blive ressourcer, der 

kunne skabe en ændret indstilling i lokalsamfundet.  

 

Når jeg kiggede tilbage på min oplevelse med Tommy 

indså jeg, at familien havde lært, at hunde bliver en el-

skende del af en familie blot ved at man giver dem mad 

og omsorg. Jeg indså også, at når man begynder at be-

tragte gadehunde og andre hjemløse dyr som en del af  
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lokalsamfundet, i stedet for som en pest, så er det her 

den sande magi sker. Der er kommet en erkendelsen af, 

at problematikken med de hjemløse dyr bedst kan løses 

med medfølelse og uddannelse, og ikke med ligegyldig-

hed og grusomhed. 

 

I de seneste 10 år har jeg set denne forbindelse mellem 

mennesker og hunde opstå tusindvis af gange. Vi ved nu, 

at når lokalbefolkningen får et nummer de kan ringe til, 

vil de gøre det. De vil ringe når en hund bliver syg og når 

den har behov for en vaccine, og ved at gøre det, opstår 

der en forbindelse. Så meget, at mange lokale nu adopte-

rer disse gadehunde, og giver dem et hjem og en familie. 

 

Vi har til og med en gadehund, der nu er en opadgående 

stjerne på Instagram. Hans navn er Suraj, og du kan følge 

ham på @suraj.says 

 

Men misforstå mig ikke – det er ikke alt, der er rosen-

rødt. Der er stadigvæk meget luftforurening og dytten fra 

motorkøretøjer. Der findes stadigvæk børn, der kaster 

sten på hunde, men nu ved jeg, at de gør det fordi de  

er bange for at blive smittet med sygdomme, fx rabies, en 

sygdom der er årsagen til, at ca. 20- 30.000 mennesker 

dør hvert år i Indien.  

 

I Dharamsala ser vi hver måned mindst et tilfælde af ra-

bies. Vi har imidlertid et skoleprogram hvor vi undervi-

ser børnene i at være gode ved hunde, selvom de er   

bange for dem – ikke noget med at kaste sten – og i hvad 

de kan gøre hvis de bliver bidt af en hund de ikke ken-

der.  

 

Denne rejse har lært mig så meget, men da jeg stadigvæk 

er mit pragmatiske selv, vil jeg afslutte med de følgende 

tre opfordringer: 

 

Vær god mod hjemløse dyr. De har ikke bedt om at bli-

ve hjemløse, og du kan til og med ende med at få en ny 

bedste ven. 

 

At tage selv det mindste skridt, at stille det mindste lille 

spørgsmål kan resultere i en ændring. Og ja, ændringer 

kan ske. 

 

Og til sidst vil jeg opmuntre Jer alle sammen til at våge at 

gå udenfor Jeres komfortzone og ind i det ukendte, og 

lade Jeres bevidsthed blive rystet, da dette kan lede til, at 

I finder ind til det inderste i Jeres hjerter.  

 
- Indledning og oversættelse af Grethe Sørvig. - 

Du kan læse mere om Dharamsala  

Animal Rescue på deres hjemmeside:  

http://dharamsalaanimalrescue.org 
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 Dalai Lama 
er  

Min Nabo 
 

Af Deb Jarrett 

Stifter og leder af 

Dharamsala Animal Rescue 

 
 

Jeg har i næsten 3 år* boet og ar-

bejdet i Dharamsala, Indien, 

som leder af en velgørenhedsor-

ganisation, der arbejder for at 

hjælpe dyr og lokalbefolkningen 

i Himachal Pradesh. 

Dharamsala er også Hans Hellighed Dalai Lamas 

hjem, her er hans kloster, tibetanere i eksil og praktise-

rende buddhister fra hele verden. Jeg tilhører ikke no-

gen af de ovenstående kategorier.  

 

For de fleste mennesker her i Dharamsala er det at 

blot få et glimt af Dalai Lama, som at blive velsignet fra 

hoved til tå og langt ind i deres næste liv. Jeg misunder 

disse mennesker, der har så stærk en tro, at det at del-

tage i en belæring eller at blive velsignet af én mand 

kan have en så stor og dyb betydning. 

 

Jeg tager altid besøgende og frivillige med til hans tem-

pel og, hvis muligt, sørger for, at de får se ham, så de 

også kan få denne oplevelse. Jeg selv er blevet mindre 

spirituel end jeg var før, efter at jeg begyndte at bo og 

arbejde i Indien. Det at opleve den hårde virkelighed i 

et udviklingsland på daglig basis kan virkeligt udfordre 

ens tro på en højere magt, eller på at meditation og ma-

laer kan gøre verden til et bedre sted. 

 

I stedet for har det overbevist mig om, at den eneste 

måde man kan skabe forandring på er via hårdt arbej-

de, uddannelse, et åbent sind og en overflod af tålmo-

dighed. Dybe indåndinger en gang imellem hjælper 

også. 

 

Vores organisation har altid været baseret på donatio-

ner fra USA, og en del af mit arbejde er at skaffe spon-

sorer og skabe opmærksomhed omkring vores organi-

sation. I løbet af det sidste år har vi aktiveret en ny 

plan, hvor der skulle være større fokus på lokale spon-

sorer i håb om at skabe bæredygtighed for projektet, i 

tilfældet af, at USA og andre vestlige lande skulle miste 

interessen for noget, der befinder sig så langt væk. 

 

Den mest velstående person (eller organisation) i Dha-

ramsala er Dalai Lama, og derfor blev det et af vores 

overordnede mål at få ham som sponsor. 

 

Dansk oversættelse: Grethe Sørvig 
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Jeg havde lidt skyldfølelse over at have dette som mål, 

fordi: a) jeg er ikke buddhist, og b) det føltes lidt som at 

forfølge en kendis. Jeg ved desuden, at det er svært at få 

en audiens hos ham, og dette er jo det nødvendige før-

ste skridt. 

 

Vi var blevet fortalt, at når man først har fået en audiens 

hos Dalai Lama, ville vi nok også få ham som sponsor, 

da han kan lide at støtte lokale velgørenhedsorganisatio-

ner. Men på grund af  min skyldfølelse over ikke at væ-

re buddhist, og samtidigt en potentiel kendis-forfølger 

blev planen droppet. 

 

I slutningen af november sidste år sad jeg imidlertid i en 

30-sæters flyvemaskine på vej fra Dharamsala til Delhi 

sammen med en af mine ansatte. Mens vi ventede på, at 

alle passagerer skulle komme ombord, mærkede jeg 

pludseligt en skarp smerte i min venstre arm. Min ansat-

te var ved at klemme livet ud af min arm, mens han pe-

gede og sagde, ”Se! Se!” Da jeg kiggede ud af vinduet så 

jeg en sød, ældre herre i munkerober og halvfjerdser-stil

-briller gå langsomt hen i mod os, sammen med sit føl-

ge. 

 

Ja, det var faktisk selveste Dalai Lama, der steg på flyet. 

I det han ankom opstod der tumult. Alle flippede helt 

ud. Buddhist eller ej, så var dette min chance.  

 

Dette var min mulighed for at forfølge en kendis! Jeg 

blev imidlertid også rigtig nervøs, og følte mig som en 

lille skolepige. Efter at have observeret, at halvparten af 

passagererne gik op til ham for at spørge om de måtte 

tage et billede (de tog til og med selfies), og set hvordan 

han venligt sagde ja til hver og en af dem, overbeviste 

min ansatte mig om, at han ville være lige så venlig 

imod mig.  

 

Med denne opmuntring og vores ny-trykte 2015 velgø-

renhedskalender, som jeg ville give som gave, gik jeg op 

til Dalai Lama, der sad på en af de forreste rækker. 

Men i det øjeblik jeg nåede hen til ham forlod al selvtil-

lid mig, og jeg blev pludseligt mit 12-årige selv, der sag-

de, ”Hi” med en 12-årig piges pibestemme. ”Jeg arbej-

der for Dharamsala Animal Rescue og ved, at du kan 

lide dyr, så derfor vil jeg gerne give dig denne”. 

 

Han tog høfligt i mod kalenderen og sagde, ”Oooh! 

Dette er godt. Et rigtigt godt stykke arbejde I laver. 

Tak!" Han tog min hånd og takkede mig igen, og jeg løb 

bogstaveligt talt tilbage til mit sæde. I det øjeblik jeg satte 

mig gik det imidlertid op for mig, at jeg havde glemt at 

tage billede af ham med kalenderen, eller for den sags 

skyld spørge om jeg måtte få et møde med ham for at 

tale mere med ham, eller i det hele taget sige noget pro-

fessionelt, der kunne hjælpe os med at nå vores mål! 

 

 

 Da vi nærmede os rejsens afslutning fik min ansatte til 

sidst overbevist mig om at forsøge igen. Denne gang var 

det den ca. 20-årige Deb, der tog mod til sig, så jeg gik 

op til ham igen og spurgte, ”Kan du huske mig? Jeg gav 

dig kalenderen?” Heldigvis nikkede han, løftede kalen-

deren op fra lommen på sædet foran sig, og takkede 

mig igen. ”Øh, har du noget imod at jeg tager et billede 

af dig med kalenderen?”  

 

Han nikkede kort og holdt kalenderen foran sig for at 

posere. Jeg tog et billede. Derefter løftede han sin ene 

pegefinger, som for at sige, ”Et øjeblik”. Selveste Dalai 

Lama trak rullegardinet ned foran sit vindue, fjernede 

click-on-solbrillerne og poserede for mig. Jeg tog det 

perfekte billede, bablede lidt mere og gik tilbage til min 

plads. 

 

Jeg var fyldt med ærefrygt. Opløftet. Følte mig velsignet. 

Og en smule forvirret. 

 

Jeg undrede om dette tilfældige møde kun var held, el-

ler om det skete fordi mine intentioner ikke var baseret 

på personlige interesser, men på, at jeg gerne vil hjælpe 

Dharamsalas dyr. Jeg ved, at der stadigvæk er lang vej at 

gå, før vi når vores mål med at få Dalai Lamas organisa-

tion, ’The Dalai Lama Trust’ som sponsor. Men måske, 

kun måske, kan jeg begynde at opleve lidt spiritualitet 

igen, lidt tro, og lidt tillid til, at noget større vil krybe ind 

i mig igen.   

 

* Artiklen blev skrevet og publiceret i netmagasinet Elephant 

Journal i 2015.   
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Mahasiddha Kukkuripa 

 

 

og historien om hvordan han blev kendt som 

’Hunde-elskeren Guru Kukkuripa’. 

Kukkuripa var en tantrisk yogi fra Bengal i Indien. En 

dag under en vandring til Lumbini hørte han pludselig 

en klynkende lyd fra et buskads i vejkanten. Da han 

undersøgte hvor lyden kom fra, fandt han en tynd og 

udmagret hundehvalp, der var så syg og svag, at den 

knapt kunne stå på benene.  

 

Han fik medfølelse med den, og løftede den op og bar 

den med sig på sin videre vandring. Han delte alt han 

fik i sin tiggerskål med den, og nød at se den vokse og 

blive sund og rask. 

 

Da de kom frem til Lumbini havde Kukkuripa vænnet 

sig til hundens kærlige og hengivne tilstedeværelse, og 

kunne ikke forestille sig at leve uden den. Derfor ledte 

han efter en hule, der var stor nok til dem begge to. 

Hver dag, når han var i landsbyen for at tigge, vogtede 

hunden hulen og ventede tålmodig på, at Kukkuripa 

skulle komme hjem igen.  

 

Efter 12 års intens meditationspraksis opnåede han de 

såkaldte verdslige overnaturlige evner, bl.a. clairvoyan-

ce.  

Dette gik ikke upåagtet hen i den åndelige verden, hvor 

især guderne på de 33 sensuelle himmelske planer var 

blevet opmærksom på ham. Imponeret over hans ån-

delige udvikling inviterede de ham til at besøge deres 

paradis.  

 

Smigret og overrasket over deres opmærksomhed ac-

cepterede han deres invitation, og hengav sig til en uen-

delig række af sansenydelser og festligheder i gudernes 

verden.  

 

Nede på jorden ventede hans hund tålmodigt. Da hun 

nu var uden sin ejer, gravede hun blot i jorden, hvoref-

ter både vand og mad materialiserede sig for hende, så  

hun forlod aldrig hulen. Men hun var heller ikke blevet 

glemt.  

 

Til trods for den himmelske lykke og det luksuriøse liv 

Kukkuripa levede, savnede han sin kærlige følgesvend, 

og sagde igen og igen til guderne, at han var nødt til at 

rejse tilbage til hulen og passe sin hund.  
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Men de himmelske guder kom med ofringer til ham og 

sagde, ”Hvordan kan du overhovedet overveje at tage 

tilbage herfra til en hund i en mørk hule, når du nu har 

vores gunst og al den luksus og komfort andre bare kan 

drømme om. Lad nu være med at være så tåbelig – bliv 

nu her hos os.” 

 Og Kukkuripa lod sig atter overtale til at blive hos gu-

derne.  

Men en dag, hvor Kukkuripa kiggede ned på sin hund, 

indså han hvor meget hun savnede ham, hendes øjne 

var triste, halen hang og hun var blevet så tynd, at man 

kunne se hendes ribben. Kukkuripas hjerte blødte og 

han steg ned fra gudernes paradis for at være sammen 

med sin hund.  

Hunden hoppede og dansede af glæde ved synet af 

ham, men da han satte sig ned og klappede den for-

svandt den pludseligt, og foran ham, omgivet af et 

smukt overjordisk lys, stod en strålende Dakini. 

”Godt gået, Rigtigt godt gået! Du tilhører i sandhed den 

Ædle Familie!” sagde hun. ”Du har bestået testen, og 

vil aldrig mere være tilknyttet de verdslige overnaturlige 

kræfter, der forhindrer en i at nå Oplysning. Du vil 

derfor opnå den højeste indsigt og visdom, dvs. de hø-

jeste overnaturlige evner.  

 

Gudernes verdslige overnaturlige evner er 

illusoriske og forbigående, og kan lede en på 

afveje, men du er blevet renset og har er-

kendt, at disse evner ikke er noget særligt.  

 

Moderen vil nu give dig de guddommelige 

overnaturlige evner, den højeste indsigt, som 

er den evige ultimative glæde og nydelse.”  I 

samme øjeblik opgik Kukkuripa i samadhi.  

 

Berømt som Hunde-elskeren Guru Kukku-

ripa levede han et langt liv hvor han tjente 

andre uselvisk. Og da hans tid var kommet, 

opgik han til Dakaernes og Dakiniernes pa-

radis, sammen med en store skare af disci-

ple.  

Genfortalt af Grethe Sørvig. 

 

Anbefalet læsning:  

Abhayadatta, ”Buddha’s Lions—The Lives 

of The Eighty-Four Mahasiddhas”. Dharma 

Publishing, 1979. 

 

Dowman, Keith, ”Legends of the Mahasid-

dhas— Lives of the Tantric Masters”. Inner    

                 Traditions Bear & Company, 

2014. 
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Nyt fra bestyrelsen 

Husk at skrive afsender på din kontingent-indbetaling 

     Vi får hvert år 20—30 indbetalinger, både via MobilePay og bankover-

førsel, uden afsender på. Mange tror måske, at afsender automatisk står 

på deres bankoverførsler, men dette er ikke tilfældet. Det er som regel 

disse navnløse indbetalinger, der er årsag til, at medlemmer, der har be-

talt årets medlemskontingent kan se deres medlemsnumre i bladet, som 

en af dem, der ikke har betalt.  

     Hvis du er en af dem, der måske ikke har skrevet afsender på din ind-

betaling, kan du sende os en kopi af udskrift fra indbetalingen, inkl. dato 

for overførslen, så vi kan registrere din betaling.   

     Hvis du er i tvivl om du har betalt kontingent for 2018 kan du skrive 

til os på: dstk.info@gmail.com eller sende et brev til: Danske Selskab for 

Tibetansk Kultur, Jansvej 12, 2. tv., 2300 København S. 

 

Inaktive mailadresser 

     Vi får stadigvæk ca. 20 af vores mails til medlemmer i retur, 

hver gang vi sender ud en nyhedsmail, enten fordi personen har få-

et ny mailadresse og har glemt at informere os om den nye, eller 

fordi deres indbakke har behov for at blive tømt.  

     Hvis du har ændret din mailadresse, er det, hvis du gerne vil 

modtage nyhedsmails fx om kommende arrangementer, en meget 

god ide at oplyse os om det, lige så vel som, at det er en god ide at 

tømme indbakken en gang i mellem. Husk også at fortælle os om 

adresseændring når du flytter, så du kan få medlemsbladet tilsendt. 
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Mød os på Christianias Julemarked 2018 

i  

Den Grå Hal  

8., 9., 10. og 11. december kl. 12:00 - 20:00, stand nr. 16 
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Pilgrimme ved Riwoche, Tibet. (Foto: Vivi Walter) 
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Her kan du  

finde gaven  

til dig selv og andre 

og samtidigt støtte vores arbejde for 

unge og ældre tibetanere i og uden-

for Tibet, og vores bestræbelser for 

at bevare den tibetanske kultur, reli-

gion og sprog. 

Armbånd 

Medicinsk håndleds mala med stor turkis, perler af ko-

ral, turkis og messingtråd og med perler af yak-ben, der 

er malet med naturfarver og som er indsat med små 

metalplader, der består af en medicinsk legering, kaldet 

”Li” på tibetansk. Denne legering, der består af 5 metal-

ler, skaber balance mellem de 5 elementer og planetare 

energier i det psykofysiske legeme, og vil derfor styrke 

ens immunforsvar og helbred. Pris kr.: 200,00 + porto: 

8 kr. Best.nr.: 1000. 

 

Medicinsk håndleds mala, med perler af yak-ben, der er 

malet med naturfarver og som er indsat med små metal-

plader, der består af en medicinsk legering, kaldet ”Li” 

på tibetansk. Denne legering, der består af 5 metaller, 

skaber balance mellem de 5 elementer og planetare 

energier, der cirkulerer i det psykofysiske legeme, og vil 

derfor styrke ens immunforsvar og helbred. Pris kr.: 

180,00 + porto: 8 kr. Best.nr.: 1001. 
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Håndleds mala af sandeltræ med turkis og koraller. Justerbart. Pris 

kr. 160,00. Best.nr.: 1002. 

Rudraksha håndleds mala, med perler af koral, turkis 

og messing. Justerbart. Pris: Kr. 170,00. Best. no.: 

1003. 

Håndleds mala af yakben med perle af koral, turkis og 

messing. Pris kr. 180,00. Best.nr.: 1004. 

Håndleds mala af rosentræ. Pris kr 160,00. Best nr.: 

1012. 
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Sølvarmbånd med mantraet Om Mani Padme 

Hung. Pris kr 220,00. Best. nr.: 1030. 

Sølvforgyldt, ciseleret armbånd med tibetansk 

Om-tegn og turkis. Pris kr. 180,00. Best. nr. 

1026 

Sølvforgyldt ciseleret armbånd med det kraftfyld-

te beskyttende Kalachakra-symbol. Pris kr 

180,00. Best. nr.: 1027 

Sølvforgyldt armbånd med lapis lasuli, de-

koreret med ”Evighedsknude” (langtlivs 

symbol). Pris kr. 180,00. Best.nr.: 1041. 
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Hals smykker 

Håndlavet tibetansk halssmykke af sølvforgyldt hvidt me-

tal med turkiser, koralller og lapis lazuli. Pris Kr. 400,00 

plus porto. Best.nr.: 10001 

Håndlavet tibetansk halssmykke af sølv-

forgyldt hvidt metal med turkiser, ko-

ralller og lapis lazuli. Pris Kr. 400,00 plus 

porto. Best.nr.: 10005. 

Håndlavet tibetansk halssmykke af sølv-

forgyldt hvidt metal med turkiser og koral-

ler. Pris Kr. 400,00 plus porto. Best.nr.: 

10016. 
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Ringe 

Ring af kobber og mes-
sing, med mantraet Om 
Mani Peme Hung. Juster-
bar. Passer både til store 
og små fingre. Str.: 1,5 
cm på sit bredeste, foran. 
Best. nr. 12001. Pris kr. 
100,00 

Ring af hvidt metal, 
med mantraet Om Ma-
ni Peme Hung. Juster-
bar. Passer både til små 
og store fingre. Str.: 
2,5 cm på sit bredeste, 
foran. Best. nr.. 12 002. 
Pris kr. 100,00. 

Ring af messing og 
kobber, med mantraet 
Om Mani Peme Hung. 
Justerbar, passer til 
små og store fingre.– 
Str.: 1 cm bred. Best. 
nr.: 12004. Pris kr. 
100,00. 

Øreringe 

Sølv øreringe med turkis, 

lapis og koral. Pris Kr.: 

200,00. Best.nr.: 2050 

Sølv øreringe med turkis, ko-

ral og lapis. Pris Kr.: 200,00. 

Best.nr.: 2047 

Sølv øreringe med turkis og 

koral. Pris Kr.: 200,00. 

Best.nr.: 2048 

Sølv øreringe med turkis, lapis og 

koral. Pris Kr.: 200,00. Best.nr.: 

2049 

Sølv øreringe med turkis, lapis 

og koral. Pris Kr.: 200,00. 

Best.nr.: 2052 

Sølv øreringe med turkis, lapis 

og koral. Pris Kr.: 200,00. 

Best.nr.: 2054 
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Tibetansk medicinske lotions og teer 
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Beroligende te (Lung te). 100 % økologisk urtete lavet 

efter tibetansk medicinsk opskrift. Hjælper i alle tilfælde 

af det tibetansk medicin kalder for ”Vind-

sygdomme” (tibetansk: ”Lung”), dvs. nervøsitet, søvnløs-

hed, stress, anspændthed og smerter i lænden og nederste 

del af ryggen. Teen er god som aftente, da den er beroli-

gende, men kan indtages til alle døgnets tider når man har 

de ovennævnte symptomer. Indeholder bl.a. peber, mu-

skat, ingefær og kommen. 20 tebreve pr. pakke. Best.nr.: 

14010. Pris kr. 80,00 + porto 18 kr.  

Hæmoride/Mave-Tarm te. 100 % økologisk te lavet 

efter tibetansk medicinsk opskrift. Hjælper mod oppu-

stet mave og inflammation i tarmen, irriteret tyktarm, 

degeneration af slimhinderne i tarmen, forstyrrelse af 

blodkar i tarmen, tarmparasitter og hæmorider. Inde-

holder bl.a. fyrretræ, vandnødder (caltrop), stikkels-

bær og klematis. 10 pk i hver forpakning. Best.nr.: 

14012. Pris kr. 65,00 + porto. 

Hjerte te. 100 % økologisk te lavet efter tibetansk medicinsk 

opskrift. -  Styrker hjertet, og hjælper mod dårlig blodcirkula-

tion, forhøjet kolesterol, forkalkning af blodkar, angina rela-

terede smerter, hjerteflimmer, og frygt og indre uro uden 

grund. Indeholder bl.a. persisk kommen, Polygonatum 

(”Kong Salomons Segl” - en helbredende urt med mange 

egenskaber, ofte brugt i tibetansk og indisk hjertemedicin), 

hvidløg og muskatnød. 10 pk i hver forpakning. Best.nr.: 

14014. Pris kr. 65,00 + porto. 

Tibetansk olie mod led– og rygsmerter, gigt, lumbago og 
iskias, lavet af 100 % økologiske ingredienser efter tibe-
tansk medicinsk opskrift.  
 
Pain Oil er lavet af en blanding af helbredende urter, der 
sammen trækker giftstoffer ud af led og muskler, og lin-
dre smerter og sygdomme i det motoriske system. Pris: 
Kr. 120,00. Best.nr. 14015 
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Tibetansk røgelse 

Zambhala (Hvid Mahakala-) 

røgelse i eksklusiv brokadeind-

pakning. Dejlig, genuin tibe-

tansk røgelsesduft. Pris kr. 

70,00. Best.nr. 3003. 

Traditionel tibetansk røgelse i eksklusiv bro-

kadeindpakning. Dejlig, genuin tibetansk 

røgelsesduft. Pris kr. 70,00. Best.nr. 3002. 

Ovenstående røgelse i brokadeindpakning findes i flere varianter og kan ses på vores hjemmeside: 

www.dstk.dk/rogelse/  Fælles for dem alle er den gode kvalitet. Det er tibetansk røgelse på sit bedste, og nok 

den bedste røgelse vi nogensinde har haft. 

Hvid Tara røgelse i eksklusiv 

brokadeindpakning. Dejlig, 

genuin tibetansk røgelsesduft. 

Pris kr. 70,00. Best.nr. 3006 

Bedeflag 

Medicin Buddha bedeflag. In-

deholder bønner om lykke, et 

godt helbred og visdom. 

Str. 30 x 30 cm. 10 flag. Læng-

de ca. 3 m. God kvalitet. Pris 

Kr. 120,00. Best.nr.: 7012  

Amitabha bedeflag. Indehol-

der bønner om et langt liv og et 

godt helbred til alle levende 

væsener. 

     Str.: 17 x 17 cm. 10 flag. 

Længde ca. 180 cm. Pris Kr. 

40,00. Best.nr.: 7010 

     Str.: 13 x 15 cm. 10 flag. 

Længde ca. 150 cm. Pris Kr. 

35,00. Best.nr.: 7017. 

Lungta (traditoinelt bede-

flag).Indeholder bønner om fred, 

held, lykke, spirituel udvikling, vis-

dom, beskyttelse og kærlighed til 

alle levende væsener:  
Str.: 29 x 19 cm. 25 flag. Længde: 

ca. 5, 5 m. Pris Kr. 60,00. Best.nr.: 

7002 

Str.: 18 x 14 cm. 20 flag. Længde 

ca. 3,6 m. Pris Kr. 40,00. Best.nr.: 

7003 

Str.: 17 x 16 cm. 10 flag. Længde 

ca. 1, 7 m. Pris Kr. 30,00. Best.nr.: 

7004 

Str. 10 x 10 cm. 10 flag. Længde ca. 

1 m. Pris Kr. 20,00. Best.nr.: 7005 

Str.: 14 x 13 cm. 10 flag. Længde 

ca. 1,5 m. Pris Kr. 25,00. Best.nr.: 

7006 

Bedeflag med Medfølelsens Bodhisattva, 
Avalokiteshvaras mantra, Om Mani Padme 
Hung. Flagene er lavet i et tykt, filt-agtigt 
stof, der giver flagene tyngde og får dem til 
at hænge pænt. H: 6,5 cm. B: 4, 5 cm. 10 
flag, længde: 57 cm. Pris: 55 kr. Best.nr.: 
7024 
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