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Op 5 mei 2018 vieren we het
vijftienjarig bestaan van de
Praktijk van Traditionele Tibetaanse
Geneeskunde in Ede, Nederland.
Zonder de immense steun a mijn
familie, vrienden, patiënten en
supporters zou het niet mogelijk zijn
geweest om zo ver te komen. Ik zou
iedereen willen bedanken die mij
door dik en dun heeft bijgestaan.

et Tibetaanse medische systeem is
een van de oudste wetenschappen
van de wereld en het wordt SowaRigpa genoemd (kennis van genezig).

Het wordt algemeen beoefend in Tibet, India,
Nepal, Mongolië en Rusland. Tibetaanse artsen
worden op verschillende plaatsen uitgenodigd
voor consultaties, conferenties, seminars en
tentoonstellingen. Sinds enkele jaren is er een
aantal Tibetaanse amchi's in Europa, Canada
en de VS. Met hen kunnen westerlingen een
consult hebben of Ku-Nye (Tibetaanse
massage) ontvangen en ook Tibetaanse
geneeskunde
studeren.
Tibetaanse
geneeskunde speelt een actieve rol in dienst
van de mensheid. Tibetaanse medische
behandeling kan worden gecombineerd met
andere behandelingen, zolang de instructies
correct worden opgevolgd.

There are only
two days in the
year that nothing
can be done. One
is called yesterday
and the other is
called tomorrow.
Today is the right
day to Love,
Believe, Do and
mostly Live.
H.H. The 14th Dalai Lama

________________________________________________________________________________

30
years
of
service
to
humanity

De derde internationale conferentie over Tibetaanse geneeskunde vond plaats in
Sarnath, Varanasi (India) van 25 februari tot 1 maart 2018. Meer dan 200
Tibetaanse artsen, gezondheidswerkers, deskundigen en Tibetaanse medische
studenten uit India, Mongolië, Rusland, Nepal, Bhutan, Singapore, Nederland,
Zwitserland en Oostenrijk namen deel aan de conferentie.
Amchi Lobsang Tsultrim was een van de gastsprekers en presenteerde een lezing
over ‘Beginselen en praktische toepassing van de Tibetaanse geneeskunde in
westers verband'.
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Workshop 1.

Workshop 2.

“Beter omgaan met uw emoties
en houd uw leven in harmonie”
Zaterdag, 29 september 2018

“Gezond en geluk in ons leven te
behouden”
Zaterdag, 03 november 2018

De workshop
wordt in het
Engels gegeven.

Plaats:
De Gasperisingel 18
6716 RB, Ede

In de Tibetaanse Geneeskunde
zijn emoties verdeeld in twee
hoofstukken;
1. Helizame, positieve en niet
afbrekende emoties.
2. Nadelige, negatieve en
schadelijke/afbrekende emoties.
In deze workshop kunt u leren om
te gaan met negatieve emoties
door middle van training van de
geest, ademhalingsoefeningen en
door gebruik te maken van enkele
belangrijke drukpunten om de
geblokke erde kanalen te openen.

In deze workshop kan men de kern
leren van de Tibetaanse geneeskunde,
haar wijsheid en de methoden voor
het behoud van de balans tussen
geest en lichaam, de specifieke kennis
van de Tibetaanse geneeskunde.
Ook wordt geleerd hoe men 3
energiestromen, 7 samenstellende
delen en 3 afscheidingsproducten in
balans houdt; diëten en gedrag,
Tibetaanse diagnostische technieken,
drukpuntenmassage om spanningen
en blokkades in geest en lichaam op
te lossen; hoe depressies, boosheid en
angsten op te lossen;
ademhalingsoefeningen; hoe kalmte
te bewaren en de geest tot rust te
brengen door Tibetaanse yogaoefeningen.

Kosten:
€70,- per person per
workshop inclusief
lunch en thee
Reserveren:
0318-622580
ltsona@xs4all.nl

Er is ruimte voor
maximal tien personen
per workshop.

Oorzaken en behandeling volgens de Tibetaanse geneeskunde

Oorzaken
Een juist dieet en gedrag zijn de belangrijkste factoren om het lichaam gezond te houden. Bovenmatige consumptie van
olie- of vetrijk voedsel en het langdurig verblijven in een natte of vochtige omgeving kunnen verstoringen veroorzaken
in de lichaamsenergie die onze vertering regelt. Dit wordt de spijsverteringswarmte genoemd. Wanneer deze ontregeld
is, verzwakt de bloedcirculatie en hoopt zich lichaamsvocht op. Hierdoor raakt het niet bloed op den duur onzuiver. Dit
onzuivere bloed circuleert vervolgens uitgebreid langs de spieren, beenderen, bloedvaten, pezen en gewrichten,
beïnvloedt daarmee hun conditie en veroorzaakt uiteindelijk artritis. De Tibetaanse geneeskunde onderscheidt elf
verschillende soorten koorts. Indien koorts verkeerd of te laat wordt behandeld, kan dit artritis veroorzaken.
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Soorten artritis
De Tibetaanse geneeskunst kent eveneens zes typen van artritis:
1. Sha-Trem: grum-bu, veroorzaakt door Badkan en Tripa, die de spieren aantast
2. Rus-Trem: grum-bu veroorzaakt door Loong en openbaart zich in het beenderengestel
3. rTsa-Trem: grum-bu, dat bloedvaten aantast door verspreiding van slecht bloed
4. Chu-Trem: grum-bu dat pezen en gewrichten aantast
5. Trem-dKar: koude aandoening van grum-bu veroorzaakt door Loong en Badkan
6. Trem-Nag: hete aandoening van grum-bu veroorzaakt door bloed en Tripa

Symptomen

Behandeling

Algemene symptomen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Langdurig rillen
Prikkelende sensatie in spieren
en huid
Olieachtig gelaat
Hoofdpijn
Pijn in heupen, lage rug, knieën
of andere gewrichten
Zwakte
Weinig energie
Transpireren
Gevoel hebben of beenderen en
gewrichten ‘koken’
Stijfheid in gewrichtsbanden en
pezen
Ledematen moeilijk kunnen
buigen evenals staan, vooral ’s
nachts
Licht slapen
Roodachtig gekleurde urine,
met lichte en snelle pols.

Voedingsadvies

Voedsel dat het
evenwicht verstoort
van long energie:
•
•
•
•
•
•
•

Sterke koffie
Sterke thee
Varkensvlees
Gekoelde
dranken
Zuur voedsel
Snoep en
chocolade
Suiker

Voedsel met
verwarmende
eigenschappen van tripa
energie:
•
•
•
•
•
•
•

Yoghurt
Rauwe tomaten
Azijn
Alcoholische
dranken
Pickels
Gekruid voedsel
Verzadigd vetten

Voedsel met
verkoelende
eigenschappen van
badkan energie:
•
•
•
•
•
•
•

Ijskoud water
Gekoelde
voedsel
Varkensvlees
Rijst
Ongekookte
melk
Aardappels
Paprika

Gedragadvies
Men dient het lichaam op temperatuur te houden door warme kleren te dragen, lichte oefeningen te doen, te baden in warm
bronwater en natte, vochtige en winderige plaatsen te mijden. Uitvoeren van lichte oefeningen is aan te bevelen bij artritis die
met ontsteking gepaard gaat. Voor hen die ontstekingsvrij zijn of bij wie de ontsteking weer geluwd is, zijn steviger oefeningen
aan te raden. Massage is goed voor artritis, maar masseren op de ontstoken gewrichten dient vermeden te worden. Een lichte
massage net boven en onder het gewricht is beter.

Mentaaladvies
Het is van belang te begrijpen hoe krachtig de effecten van stress zijn. Het is immers een factor die bijdraagt tot veel ziektes,
zoals dat ook het geval is bij artritis.
Mijn ervaring is dat het vaak moeilijk blijkt artritispatiënten (farmaceutisch) te behandelen die chronisch onder stress leven.
Mentaal-emotionele stressoren hebben vaak de overhand op het gunstig effect van de medicatie. Patiënten met minder stress
daarentegen kunnen met meer succes behandeld worden. We raden daarom patiënten aan om te leren om te gaan met hun
stress en deze te verminderen door ontspanningsoefeningen te doen, zoals meditatie, yoga, ademhalingsoefeningen of
dergelijke therapieën.
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Amchi's
die
het
Tibetaanse
geneeskundige systeem volgen, zijn
de belangrijkste hoeders van kennis
met betrekking tot medicinale planten
en hun toepassingen. Helaas zijn er
niet zo veel senior Amchi's over, die
een rijke kennis hebben van
identificatie van geneeskrachtige
planten, ontgifting, het samenstellen
van de kruiden en hun gebruik in de
traditionele apotheek. Het is heel
belangrijk om deze niet-herkenbare
maar uiterst ervaren Amchi's te
bereiken, zodat deze onschatbare
traditionele geneeswijze behouden
blijft.

Dit project helpt het traditionele
geneeskundige systeem nieuw leven in
te blazen en zorgt voor een heropleving
van het vertrouwen in het systeem bij
de patiënten.

voor een proef, die zeer succesvol
was. Dit heeft veel andere families
aangemoedigd om in de toekomst
voor vergelijkbare manieren van telen
van verschillende soorten medicinale
planten te gaan.
Op deze manier verzekert het
projectteam de deelname van
mensen aan dit project voor
bescherming en instandhouding, door
bewustzijnsopbouw te organiseren en
dorpsbewoners aan te moedigen de
traditionele
geest
van
het
conserveren
van
zeldzame
kruidenplanten in Ladakh nieuw leven
in te blazen.

Verschillende senior Amchi's uit
afgelegen dorpen van Sham en
Changthang, regio's van Ladakh,
werden per video gedocumenteerd,
voor de bescherming van traditionele
Tibetaanse geneeskrachtige planten.

Het is erg belangrijk om ervoor te
zorgen dat mensen aan dit project
kunnen deelnemen. In het kader van dit
project heeft een familie in Kharzong
(Nubra Valley) een geneeskrachtige
plant, genaamd Rusta, gecultiveerd

Als u een donatie wilt doen aan dit
project, dan kunt u die overmaken op
ING gironummer IBAN
NL23 INGB 00058329 92 t.n.v P.T.T.G
te Ede. Alvast hartelijke dank voor uw
bijdrage.

Amchi Lobsang Tsultrim

Afspraak

Contact

0318-622580
ltsona@xs4all.nl
Formulieren invullen
De heer Lobsang Tsultrim is
een Tibetaanse amchi.
Hij heeft meer dan 30 jaar
ervaring op het gebied van
Tibetaanse Geneeskunde.
Amchi Lobsang is
geregistreerd bij de
beroepsvereniging BATC en
hij is de grondlegger en
directeur van de Praktijk
voor Tibetaanse Medicijnen
in Ede, Nederland.

Amchi Lobsang Tsultrim
www.amchilobsang.com
0318-622580 / ltsona@xs4all.nl

Ochtend urine
Consultatie
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Praktijk voor Traditionele
Tibetaanse Geneeskunde
De Gasperisingel 18
6716 RB, Ede (Gld)
0318-622580
ltsona@xs4all.nl
www.amchilobsang.com
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