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Omdat deze unieke Tibetaanse traditie niet voor de mensheid verloren mag
gaan. Nalatenschappen aan SCTG dragen ertoe bij dat wij ons kunnen blijven
inzetten voor het werk van het Chagpori Instituut. Lang nadat u er niet meer
bent, blijft u zo van betekenis voor de gezondheid van vele anderen.
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Stichting Chagpori voor Tibetaanse Geneeskunde (SCTG), Nederland,
ondersteunt het Chagpori Tibetan edical Institute in India.
Tibetaanse geneeskunde is een eeuwenoude wijze van natuurgeneeskunde,
die gebaseerd is op de leer van de oeddha. Deze bijzondere traditie is een
combinatie van preventie, helen en spiritualiteit. De geneeswijze bestaat niet
alleen uit leef- en dieetadviezen, maar werkt ook met kruidenpreparaten en
aanvullende therapien.
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met een legaat
met een erfstelling

oor meer informatie hierover, zie onze website:
 of neem contact met ons op via 
De SCTG is een NI-instelling, waardoor uw nalatenschap vrij is van
erfbelasting (voorheen successierecht). Hiermee komt uw gift voor 1
ten goede aan de Tibetaanse geneeskunde.
TITIN AORI OOR TIETAANE ENEENE
Schalk urgerstraat 122  191 L msterdam
Telefoon 2 - 2 22  e-mail: sctgchagpori.nl

Door de inzet van Eerwaarde Dr. Trogawa
Rinpoche is Chagpori in 1992 in Darjeeling, India,
heropgericht.
De incarnatie (Yangsi)
van Trogawa Rinpoche,
geboren in 2006.

(foto: Chagpori archieven)

Het Instituut heeft tot nu toe 58 Tibetaanse
geneeskundigen (amchi's) opgeleid, een apotheekgebouw voor de productie van de kruidenpillen
gebouwd (voornamelijk met donaties vanuit
Nederland), en verschillende klinieken voor
Tibetaanse geneeskunde in India en Nepal
geopend.
Om in India aan de officile erkenning van de
Tibetaanse geneeskunde te kunnen voldoen
moet het opleidingsinstituut aan verschillende
eisen voldoen, zoals het hebben van:

Dr. Trogawa Rinpoche
(foto: Sandra Scales)

1.
2.
3.
4.

een officile verbintenis met een universiteit;
een 24-uurs (opleidings)kliniek;
een bibliotheek;
een museum.

Dat zijn ook de aandachtsgebieden die de SCTG
vanuit Nederland steunt en waarvoor wij uw
warme aandacht vragen.
De oude Chagpori
in Tibet

Het voormalige Chagpori Intituut stond
tegenover het Potala Paleis van de Dalai
Lama in Lhasa. Elke ochtend ging een
senior arts naar de Dalai Lama om zijn
gezondheid te controleren. Eind 1949 viel
China Tibet binnen. Na de vlucht van de
Dalai Lama in 1959 naar India werd het
Chagpori Instituut verwoest en de unieke
Chagpori-traditie werd in Tibet zo goed
als uitgeroeid.

MEER INFORMATIE over de activiteiten
van Chagpori vindt u op:
www.sctg.nl en www.chagpori.org

