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Sund fornuft
”Har du stadigvæk en smule sund fornuft
tilbage?” spørger André fra Københavns
Hare Krishna-tempel på forsiden. Uanset
hvad dit svar er, har vi en god nyhed til dig.
Hvis du svarer ja, vil du selvfølgelig være
glad for den nye bog Sund fornuft. Hvis
dit svar på den anden side er nej, er Sund
fornuft lige noget for dig, så du igen kan få
lidt sund fornuft ind i dit liv. Sund fornuft er
en samling samtaler med Srila Prabhupada
i bogform. På side 16 skriver vi om, hvordan
Sund fornuft netop er udkommet sammen
med en anden ny dansk bog, Yoga – Den
højeste fuldkommenhed. Begge er helt oplagte til julegaver, eller hvad du ellers gerne
vil udsætte din familie og venner for.
Dette er så det sidste nummer af Nyt fra
Hare Krishna i 2016. Siden årets første nummer som regel er forsinket med en uges tid,
regner vi med at udkomme med det første
blad i 2017 en uge ind i januar. Vi har også
planer om, at det blad skal være et særnummer, et hæfte med temaet økologisk havedyrkning. Det ligger ikke helt fast endnu, men
det er i hvert fald en ide, vi går og pusler med.
Apropos det nye år har vi en festivalkalender for 2017 på side 17. Og hvis du
endnu ikke har fået anskaffet dig ISKCON
Danmarks flotte kalender for 2017, er det
stadigvæk muligt at bestille den. Mere derom
på bagsiden.
Godt nytår og tak for i år, 2016, ISKCON’s
50-års jubilæumsår. Ld.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Civilisation og transcendens, 8
af Srila Prabhupada

Her fortsætter de svar, Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet i juni 1976
af det indiske magasin Bhavan’s Journal.
Selv fra synspunktet af grundlæggende moralsk instruktion må vi spørge: ”Hvem er uddannet i dag?” Den uddannede person beskrives af
Canakya Pandita:
matr-vat para-daresu
para-dravyesu lostra-vat
atma-vat sarva-bhutesu
yah pasyati sa panditah
”Den uddannede mand er ham, der ser en
andens mands hustru som sin moder og en
andens ejendom som urørligt affald, og han ser
alle andre på niveau med sig selv.”
Det er en pandita, en lærd mand. I Bhagavadgita [5.18] beskriver Krishna også en pandita:
vidya-vinaya-sampanne
brahmane gavi hastini
suni caiva sva-pake ca
panditah sama-darsinah
”I kraft af sand viden ser den ydmyge vismand
med samme syn på en lærd og mild brahmana,
en ko, en elefant, en hund og en hundeæder.”
Det er en lærd mand. Ikke den, der bare har
taget en eksamen. Den, der har en eksamen,
men ingen tapasya og ingen karakter, er ifølge
Krishna mayayapahrta-jnana – den, ”hvis viden
er stjålet af illusion.” Selv om han har lært så
mange ting, har maya ikke desto mindre fjernet
hans viden. Han er en slyngel. Han er et dyr. Det
er perspektivet i den vediske civilisation.

Renselse af hjertet
Pusta Krishna: Næste spørgsmål, Srila Prabhupada? ”Hvilken rolle spiller ritualer i religion?
Skal man forsøge at afvikle dem, som nogle
reformister hævder det, eller skal de tilskyndes?
Hvis ja, under hvilken form da?”

Srila Prabhupada: Et ritual er en praksis, der
er baseret på tapasya eller askese. Generelt er
det sådant, at medmindre man gennemgår de
ritualistiske renselsesprocesser, forbliver man
uren. Men fordi det i denne tidsalder er praktisk taget umuligt at få folk til at følge alle disse ritualistiske
processer, anbefaler både skrifterne og Caitanya
Mahaprabhu: ”Syng Hare Krishna-mahamantraet.”
Dette er den særlige fordel ved denne tidsalder –
ved konstant at synge Hare Krishna-mahamantraet
bliver man automatisk renset.
I Sin Siksastaka beskriver Herren Caitanya de
gradvise fordele ved at synge Hare Krishna. Først
er der ceto-darpana-marjanam [Cc. Antya 20.12].
Som det første renses hjertet, for vi er urene på
grund af hjertets snavs, der liv efter liv har samlet
sig i den dyriske livstilstand. Uanset om det er
fremskridt i åndeligt liv, kultur eller tapasya, har
alting til formål at rense hjertet. I denne proces
med sang af maha-mantraet er den første gavn
hjertets renselse. Ceto-darpana-marjanam.
Når hjertet er renset, bliver en person kvalificeret til at blive befriet fra mayas kløer eller den
materialistiske levemåde. Han forstår, at han ikke
er denne krop – han er en åndelig sjæl, og hans
pligt er derfor noget andet end blot rent materielle
anliggender. Han tænker: ”Nu er jeg engageret
i kun at søge efter livets kropslige bekvemmeligheder. De er overhovedet ikke essentielle, for
min krop vil blive udskiftet. Siden jeg i dag er i en
amerikansk krop, tror jeg, at jeg har så mange
pligter som et amerikansk menneske. I morgen
er jeg måske i en amerikansk hundekrop, og
med det samme vil min pligt være en anden. Jeg
kan forstå, at disse kropslige anliggender ikke er
min virkelige pligt. Min virkelige pligt er, hvordan
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jeg som en åndelig sjæl ophøjer mig selv til den
åndelige verden, hjem tilbage til Guddommen.”
Således renser personen, der synger Hare
Krishna, sin bevidsthed. På den måde standses
hans materialistiske aktivitet. Han forstår: ”Dette
er blot spild af tid. Jeg må handle åndeligt.” Det
er viden, der kommer fra at rense hjertet (cetodarpana-marjanam [Cc. Antya 20.12]). Illusionen,
der får én til forkert at handle på grundlag af den
kropslige livsopfattelse, får man bugt med blot ved
at synge Hare Krishna-mahamantraet. Dette er
den første gavn, man får af at synge Hare Krishna.
Så er der bhava-maha-davagni-nirvapanam:
Den materielle tilværelses flammende ild slukkes. Dernæst er der sreyah-kairava-candrikavitaranam: Ens liv bliver fuldstændigt lykkebringende; og vidya-vadhu-jivanam: Man bliver fyldt
med transcendental viden. Den næste nytte er
anandambudhi-vardanam: Havet af transcendental lyksalighed vokser; og purnamrtasvadanam:
Man smager nektaren af Krishna-bevidsthed for
hvert skridt i livet. Med andre ord bliver ens liv
fuldstændigt lyksaligt. Slutteligt er der sarvatmasnapanam param vijayate sri-krsna-sankirtanam:
Al ære til denne sankirtana-bevægelse, sangen af
Hare Krishna-mahamantraet!
Denne sankirtana-bevægelse er Caitanya
Mahaprabhus gave, og ved at engagere sig i
denne sang opnår man kevala-bhakti, ublandet
hengivenhed til Herren. Alle fordelene, man får
ved at praktisere askese, bodsøvelser, mystisk
yoga osv., vil blive opnået til fulde alene gennem
sangen af Hare Krishna-mantraet. Ifølge SrimadBhagavatam [6.1.15]:
kecit kevalaya bhaktya
vasudeva-parayanah
agham dhunvanti kartsnyena
niharam iva bhaskarah
Når Solen står op, forsvinder en altgennemtrængende tåge med det samme. På samme
måde udryddes alle ens synder, og man bliver
fuldstændigt rehabiliteret gennem bhakti-yogaprocessen, specielt gennem sangen af Hare
Krishna-mahamantraet. Med andre ord kommer man til det åndelige plan, hvilket er livets
fuldkommenhed.
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Renselsesprocessen
Pusta Krishna: Srila Prabhupada, det næste
spørgsmål er på en måde en gentagelse af
det forrige: ”Der er forskellige samskaraer eller
renselsesceremonier, der foreskrives for hver
eneste civiliseret person fra fødsel til død. Mange
af disse samskaraer bliver ikke fulgt i dag. Bør
de genindføres?”
Srila Prabhupada: Det virkelige mål med
samskaraer er at bringe slynglen til niveauet
af viden. Janmana jayate sudrah: Ved fødslen
er alle det samme – sudraer. Med andre ord er
man uden nogen form for viden. Formålet med
samskaraer er gradvist at bringe en person, der
ingen viden har om åndeligt liv, til det åndelige
plan. Som der står, samskarad bhaved dvijah:
Gennem renselsesprocesserne bliver man åndeligt genfødt. Det er afgørende. Menneskelivet er
en mulighed for at forstå, hvad man er, og hvad
målet med ens liv er. Målet med livet er at vende
hjem, tilbage til Guddommen. Når det kommer
til stykket, er vi uadskillelige dele af Gud. På en
eller anden måde er vi nu i denne materielle eksistens. Livets virkelige mål er at vende tilbage
til den åndelige verden, hvor der ingen kamp er
for tilværelsen – et dejligt, lykkeligt liv. Vi ønsker
et lyksaligt liv, der ikke ophører, men det er ikke
muligt i den materielle verden. Den lykke er at
finde i den åndelige verden. Vores mål bør være
at komme dertil, og alle mennesker skal gives
chancen. Det er virkelig uddannelse. Det kaldes
samskara, renselsesprocessen.
I alt er der dasa-vidha-samskarah, ti slags renselsesprocesser. I denne tidsalder er det meget
vanskeligt at følge dem, men hvis man synger
Hare Krishna-mahamantraet uden forseelse
under ledelse af en åndelig mester, bliver alle
disse samskaraer automatisk opfyldt, og man
vender tilbage til sin oprindelige åndelige position.
Aham brahmasmi: ”Jeg er en åndelig sjæl.” Vi
er Brahman, ånd, og Krishna er Param Brahman,
den Højeste Ånd. Som Arjuna nævnte det, param brahma param dhama pavitram paramam
bhavan [Bg. 10.12]: ”Du er den Højeste Ånd,
den endelige bolig, den reneste, den Absolutte
Sandhed.” Krishna er Brahman eller ånd, og

jeg er også Brahman, men Han er den Højeste
Brahman, imens jeg er en ganske lille Brahman.
Derfor er det min pligt at tjene Krishna. Det er
Herren Caitanyas lære. Jivera ‘svarupa’ haya
krsnera ‘nitya-dasa’ [Cc. Madhya 20.108]: ”Det
levende væsens virkelige identitet er, at han er
Krishnas evige tjener.” Hvis man engagerer sig
selv i sin oprindelige åndelige pligt ved at handle
som Krishnas tjener, opfyldes alle renselses- og
reformeringsprocesser.
Fordelen ved igen at blive engageret i vores
oprindelige åndelige pligt gives kvit og frit i denne
tidsalder. Kirtanad eva krsnasya mukta-sangah param vrajet [SB. 12.3.51]: ”Blot ved at synge Herrens
hellige navn opnår man åndelig befrielse.” Reformeringsprocesserne eller samskaraerne har til formål
at rense en person, så han bliver mukta-sangah,
befriet fra enhver dårlig omgang i den materielle
tilværelse og kvalificeret til at vende hjem, tilbage
til Guddommen. Dette er den særlige fordel ved at
synge Hare Krishna-mahamantraet.
Spørgsmålet var: ”Bør renselsesprocesserne
genindføres?” De bør genindføres så vidt, det
er nødvendigt, men de kan ikke alle genoplives
i denne tidsalder. Folk bør drage fordel af sangen
af Hare Krishna-mahamantraet. Da vil al reform
være der, og folk vil komme til det åndelige plan –
brahma-bhutah, erkendelsen af Brahman. Derefter prasannatma: De vil blive lykkelige. Na socati
na kanksati: Der vil ikke være nogen sorg eller
unødvendig længsel. Samah sarvesu bhutesu:
Folk vil se alle på det åndelige plan. Og slutteligt
mad-bhaktim labhate param [Bg. 18.54]. På
denne måde vil de komme til niveauet af hengiven
tjeneste, og derved bliver deres liv fuldkomment.
Har jeg svaret på spørgsmålet eller ej?
Pusta Krishna: Ja. Der er blot et spørgsmål,
som jeg har, Srila Prabhupada. Du sagde, at
samskaraerne bør genindføres, så vidt det er
nødvendigt?
Srila Prabhupada: De essentielle ting. For
eksempel er disse fire ting essentielle, hvis man
skal være en brahmana: ingen utilladt sex, ingen
kødspisning, ingen beruselse, intet hasardspil.
Disse afgørende ting skal være der. Man kan
ikke klare sig uden dem. Vi må i det mindste

undgå syndige aktiviteter. Da kan man praktisere
Krishna-bevidsthed. Som Krishna siger det i
Bhagavad-gita [7.28]:
yesam tv anta-gatam papam
jananam punya-karmanam
te dvandva-moha-nirmukta
bhajante mam drdha-vratah
”Personer, der har handlet fromt i tidligere liv
og dette liv, og hvis syndige handlinger helt er
ophørt, befries fra illusionens dualiteter, og de
engagerer sig i Min tjeneste med beslutsomhed.”
Man kan ikke blive en hengiven, hvis man ikke
holder op med at handle syndigt. Derfor må man
begynde med disse fire forbud. Man er nødt til
at undgå syndige aktiviteter som utilladt sex,
kødspisning, hasardspil og beruselse inklusive
tobak, kaffe og te. Derved vil man gradvist blive
helt syndfri. På den ene side skal man følge disse
restriktioner, og på den anden side skal man
engagere sig i hengiven tjeneste. At engagere
sig i hengiven tjeneste på den åndelige mester
og sastras ordre er måden at forblive på det
transcendentale plan på.
Det transcendental plan vil sige, at der ingen
syndige aktiviteter er. ”Syndigt” er helt utænkeligt
der. Der er kun ”fromme” og ”syndige” handlinger,
så længe vi er på det materielle plan. ”Godt”
og ”dårligt”, ”fromt” og ”syndigt” – alle disse
betragtninger hører til det materielle plan. Men
når man er på det transcendentale plan, er man
automatisk uden synd. Krishna bekræfter dette
i Bhagavad-gita [14.26]:
mam ca yo’ vyabhicarena
bhakti-yogena sevate
sa gunan samatityaitan
brahma-bhuyaya kalpate
Et syndigt liv og et fromt liv foregår inden for
denne materielle verden, men når man er åndeligt engageret, er man hævet over det materielle
plan og er på det åndelige plan.
Sagen er i en nøddeskal, at hvis man synger
Hare Krishna-mahamantraet og opgiver disse
syndige aktiviteter, bliver man automatisk rehabiliteret. Man kommer til det åndelige plan, og på
den måde bliver ens liv fuldkomment. (Fortsættes
i næste nummer)
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PRABHUPADA-MEDITATIONER
Efteråret 1966
af Satsvarupa Dasa Gosvami

I anledning af ISKCON’s 50-års jubilæum bringes løbende i hele 2016 en meditation over
Srila Prabhupada af Satsvarupa Maharaja. Her fortæller han om efteråret i 1966 og Srila Prabhupadas møde med den verdenskendte forfatter Allen Ginsberg.

Det var ikke let at følge
med Prabhupada
Prabhupadas helbred var
godt sommeren og efteråret
igennem i 1966, eller det
virkede i hvert fald sådan.
Han arbejdede længe og
hårdt, og bortset fra fire
timers hvile om natten var
han altid aktiv. Han talte intenst i det uendelige uden at
blive træt, og hans stemme
var stærk. Han smil var
stærke og charmerende.
Hans sangstemme var høj
og melodisk. Under kirtana
trommede han bengalske mrdanga-rytmer på
sin bongo-tromme, nogle gange i en hel time.
Han spiste af livet løs af ris, dal, chapatier og
grønsager med ghee. Hans ansigt var fuldt, og
hans mave stak frem. Nogle gange, når han
var i lyst humør, trommede han på sin mave
med to fingre og bemærkede, at resonansen
bekræftede hans gode helbred. Hans gyldne
hudfarve havde en ungdommelig udstråling
og et velvære, som 70 år med sunde, ikkedestruktive vaner havde bevaret. Når han
smilede, lyste han af en virilitet og livskraft så
stærk, at det gjorde en falmet, udsvævende
newyorker beskæmmet. På mange måder
var han slet ikke som en gammel mand. Og
hans nye tilhængere accepterede hans aktive ungdommelighed som en del af underet
Swamiji, ligesom de havde lært at acceptere
underet af sangen af Hare Krishna og underet
Krishna. Swamiji var ingen almindelig mand.
Han var åndelig. Han kunne gøre hvad som
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helst. Ingen af hans tilhængere rådede ham
til at sætte tempoet ned, og det faldt dem heller aldrig ind, at han havde brug for en sådan
beskyttelse. De havde blot travlt med at holde
trit med ham.

Prabhupadas drømme går i opfyldelse
I løbet af de første måneder på 26 Second
Avenue havde Prabhupada opnået det, der
førhen kun havde været en drøm. Han havde
nu et tempel, et behørigt registreret samfund,
fuld frihed til at prædike og en gruppe initierede
disciple. Da en gudsbroder havde skrevet til
Prabhupada og spurgt, hvordan han ville køre
et tempel i New York, havde han svaret, at han
ville have brug for mænd fra Indien, men at han
måske kunne finde en amerikaner eller to, der
også kunne hjælpe. Det var sidste vinter. Nu
havde Krishna sat ham i en anden situation.
Han havde ikke fået nogen hjælp fra sine
gudsbrødre, ingen store donationer fra indiske

industrimagnater og ingen assistance fra den
indiske regering. Han fik succes på en anden
måde. Disse var ”glade dage”, bemærkede
han. Han havde kæmpet alene i et år, men så
”sendte Krishna mig mænd og penge.”
Ja, disse var glade dage for Prabhupada,
men hans glæde var ikke en gammel mands
glæde på hans ”solnedgangsår”, hvor han
lidt efter lidt forsvinder hen i pensionisttilværelsens sløvende bekvemmelighed. Hans var
ungdommens glæde, en blomstrende tid med
nye kræfter, et tidspunkt, da fremtiden gav håb
om ekspansion uden grænser. Han var 71 år
gammel, men i ambition var han som en tapper ung mand. Han var som en ung kæmpe,
der lige netop var begyndt at vokse. Han var
glad, fordi hans prædiken begyndte at slå rod,
ligesom Herren Caitanya havde været glad, da
Han rejste alene til Sydindien for at udbrede
sangen af Hare Krishna. Prabhupadas lykke
var som en uselvisk Krishnas tjener, som
Krishna sendte kandidater til hengivent liv til.
Han var glad for at kunne så hengivenhedens
frø i deres hjerter og træne dem i at synge
Hare Krishna, høre om Krishna og arbejde for
at udbrede Krishna-bevidsthed,

Prabhupadas grådighed
Prabhupada fortsatte med at sætte farten
op. Efter de første initieringer og det første
bryllup var han ivrig efter at tage det næste
skridt. Han var fornøjet med det, han havde,
og samtidigt ville han gerne gøre mere. Det var
en vaisnavas grådighed – ikke en grådighed
efter sansetilfredsstillelse, men efter at tage
mere og mere til Krishna. Han ville ”komme
ind som en nål og ud som en plov.” Dvs. fra
en lille, tilsyneladende ubetydelig begyndelse
ville han ekspandere sin bevægelse i et enormt
omfang. Han var ikke tilfreds med sin nyfundne
succes og tryghed på 26 Second Avenue, men
længtes inderligt efter at lade ISKCON vokse
så meget, det var muligt. Dette havde altid
været hans vision, og han havde skrevet det
ind i sin fundats: ”… at opnå virkelig enhed og
fred i verden… iblandt medlemmerne og for

menneskeheden generelt.”

Allen Ginsberg på besøg
Allen Ginsberg boede i nærheden på East
Tenth Street. En dag fik han en ejendommelig
invitation i posten:
”Praktiser den transcendentale lydvibration:
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Rama, Rama Rama, Hare Hare
Denne sang vil rense støvet fra sindets spejl.
Det Internationale
Samfund for Krishna-bevidsthed
Daglige møder kl. 7 om morgenen.
Mandag, onsdag og fredag kl. 19.
Du er hjerteligt velkommen.
Tag dine venner med.”
Swamiji havde bedt drengene om at omdele
løbesedlen i nabolaget.
En aften kort tid efter, at Allen Ginsberg
havde fået indbydelsen, ankom han og hans
værelseskammerat Peter Orlovsky til butikken i et folkevognsrugbrød. Allen var blevet
fascineret af Hare Krishna-mantraet nogle år
tidligere, da han første gang var stødt på det
under Kumbhamela-festivalen i Allahabad,
Indien, og han havde ofte sunget det siden.
De hengivne var benovede over at se den
verdensberømte forfatter til Howl og en ledende skikkelse inden for beatgenerationen
træde ind i deres beskedne butikslokale.
Hans forsvar for fri sex, hash og LSD, hans
påstande om stoffremkaldte åndelige visioner
i hverdagssyner, hans politiske ideer, hans
eksperimenteren med sindsyge, oprør og nøgenhed og hans forsøg på at skabe harmoni
blandt ligesindede sjæle havde alle indflydelse
på unge amerikaneres tankegang, specielt
blandt dem, der boede på Lower East Side.
Selv om han efter middelklassens normer var
skandaløs og forpjusket, var han mere end
nogen anden, der nogensinde var kommet til
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butikken før, i sin egen ret en verdenskendt
skikkelse.

Allen Ginsberg mindes
Allen Ginsberg: ”Bhaktivedanta virkede
til ikke at have nogen venner i Amerika. Han
var alene – fuldstændigt alene – og søgte
nærmest som en ensom hippie til sit tilflugtssted, stedet, hvor det var billigt at leje sig ind.
Der sad nogle få mennesker med benene
over kors på gulvet. Jeg vil tro, at de fleste
var hippier fra Lower East Side og blot var
kommet ind fra gaden med skæg og en nysgerrighed, åbenhed og respekt for en åndelig
præsentation af en eller anden slags. Nogle
af dem sad der med slørede øjne, men de
fleste af dem var bare milde og venlige folk
– skæggede, moderne og nysgerrige. De var
flygtninge fra middelklassen på Lower East
Side og lignede præcist gade-sadhuerne i
Indien. Den var meget tilsvarende, den fase
i den amerikanske undergrundshistorie. Og
jeg syntes med det samme om ideen om,
at Swami Bhaktivedanta havde valgt New
Yorks Lower East Side til sin praksis. Han
havde søgt til de lavere dybder. Han var taget
til et sted, der mere end noget andet lignede
sidegaderne i Calcutta.”
Allen og Peter var kommet til kirtanaen, men
det var lidt for tidligt. Prabhupada var ikke kommet ned endnu. De forærede et nyt harmonium
til de hengivne. ”Det er til kirtanaerne,” sagde
Allen. ”En lille donation.” Allen stod i indgangen og talte med Hayagriva, hvor han fortalte
ham, at han havde sunget Hare Krishna over
hele verden – til fredsmarcher, digtlæsninger,
et optog i Prag og en forfatterkonference i
Moskva. ”Sekulær kirtana,” bemærkede Allen,
”men Hare Krishna ikke desto mindre.” Så kom
Prabhupada. Allen og Peter sad sammen med
forsamlingen og tog del i kirtanaen. Allen spillede harmonium.
Allen: ”Jeg var forbavset over, at han var
kommet med sangen af Hare Krishna, for
det virkede som en forstærkning fra Indien.
Jeg havde løbet alene rundt og sunget Hare
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Krishna, men havde aldrig helt forstået hvorfor,
eller hvad det betød. Men jeg var overrasket
over at se, at han havde en anden melodi,
for jeg troede, at den melodi, jeg kendte, var
selve melodien, den universelle melodi. Jeg
var blevet så vant til min melodi, at det i virkeligheden var den største uenighed, jeg havde
med ham. Den havde bidt sig fast i mit sind
igennem årene, og at høre en anden melodi
væltede mig faktisk omkuld.”

Allen med Swami Bhaktivedanta
Den næste morgen kom Allen Ginsberg forbi
med en check og endnu et harmonium. Oppe
i Prabhupadas lejlighed demonstrerede han
sin melodi til Hare Krishna, og derefter talte
han og Prabhupada.
Allen: ”Jeg var lidt sky over for ham, for jeg
vidste ikke, hvor han kom fra. Jeg havde det
harmonium, jeg ville give, og jeg havde lidt
penge. Jeg syntes, at det var alletiders, at han
nu var her og kunne forklare Hare Krishnamantraet. Det ville på en måde berettige min
sang. Jeg vidste, hvad jeg gjorde, men jeg
havde ikke nogen teologisk baggrund, der
kunne tilfredsstille mere indgående spørgsmål,
og her var der en, der kunne. Så jeg syntes, at
det var helt fantastisk. Nu kunne jeg tage rundt
og synge Hare Krishna, og hvis nogle gerne
ville vide, hvad det var, kunne jeg bare sende
dem til Swami Bhaktivedanta for at finde ud af
det. Hvis nogle gerne ville kende til de tekniske
forviklinger og den bagvedliggende historie,
kunne jeg sende dem til ham.
Han fortalte mig om sin egen lærer og om
Caitanya og traditionen, der gik tilbage i tiden.
Hans hoved var fyldt med så mange ting og
alt det, han gjorde. Han arbejdede allerede
på sine egne oversættelser. Han virkede til
altid bare at sidde der dag efter dag og aften
efter aften. Jeg tror, at han havde en eller to
personer, der hjalp ham.”
Læs alle Satsvarupa Maharajas Prabhupada-meditationer på Dandavats: http://www.
dandavats.com/?p=20490&page=13.

KRISHNA:
KOM UD AF DEN MØRKE TID
af Lalitanatha Dasa

Det er en mørk tid, vi lever i. Det er det
forresten hvert år på denne tid, så det burde
ikke komme som en overraskelse for nogen.
I Bhagavad-gita (2.14) giver Krishna et godt
råd til, hvordan man håndterer denne mørke
vintertid:
”De midlertidige forekomster af lykke og
lidelse er som somrene og vintrene, der kommer og går. Man må lære at tolerere dem uden
at lade sig forstyrre, O Arjuna.”
I stedet for f.eks. at blive nedtrykte og mismodige over vinteren råder Krishna os til at
lære kunsten at være tålmådige. Den mørke
tid varer ikke ved. Det samme gælder for sommerens fine solskinsvejr. Det varer heller ikke
ved. Ligesom man ikke bør give den mørke tid
lov til at gøre sig deprimeret, bør man heller
ikke lade sig rive med og blive overvældet af
jubel, når Solen skinner, og lykken tilsmiler én.
Begge dele er midlertidige omstændigheder,
der kommer og går.
Hvis man lader sig føre med af den ydre
verdens forandringer, er man intet andet end
en slave, der styres af sine omgivelser. Da vil
man aldrig opleve den naturlige fred, lykke
og frihed, som vi alle har inde i os selv. Derfor
bemærker Krishna (Bg. 2.15):
”Kun den, der ikke lader sig forstyrre af lykke
og lidelse og er vedholdende og ligevægtig i
begge, kan siges at være en fri person.”
Bhagavad-gita er en lang instruktion i at
være forankret i det evige og det vedvarende
og opgive sin tilknytning til og fordybelse i
det midlertidige og flygtige. Kun det evige og
vedvarende kan siges egentligt at eksistere,
og kun det kan give os varig lykke og fred. Det
midlertidige, uanset om det er sommer og sol
eller vinterens mørke, kan hverken give os
varig lykke eller varig ulykke.
Krishnas lære i Bhagavad-gita er, at selvet
(den person, jeg virkelig er) er evigt og udø-

deligt. Lykke og sindsro finder man i sit evige
selv, når man retter sin opmærksomhed mod
det Højeste Evige Selv (Gud). Derimod er
absorbering i midlertidige ting og omstændigheder en konstant kilde til uro og lidelse.
Derfor siger Krishna:
”En intelligent person undgår kilden til
lidelse, der skyldes nydelser, der har en begyndelse og en ende. Derfor finder de vise
ingen glæde deri.” (Bg. 5.22)
Krishna råder os til at være upåvirket af den
ydre verdens dualiteter som varme og kulde,
lys og mørke, lykke og lidelse, ære og vanære
osv. I stedet bør vi finde den egentlige lykke
ved at relatere til det Højeste Selv (Gud) i det
evige og naturlige kærlighedsforhold, Gud og
vi har til hinanden i al evighed. Ved at gøre
dette vil man leve i sin naturlige lykkelige tilstand, uanset hvad de ydre omstændigheder
er. Når man lærer kunsten af finde denne naturlige lykketilstand af kærlighed til Gud, lever
man i et vedvarende og evigt lys, som ingen
ydre omstændighed – ingen mørk tid – kan
kaste sine skygger ind over.
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ÆGTESKAB I
KRISHNA-BEVIDSTHED
af Madhava Smullen for ISKCON News den 11. november 2016

Det følgende er en oversættelse af en artikel om ægteskabsrådgivning i Moskva. Selv om
det foregik i Rusland, er det helt sikkert også relevant i denne del verden, for ægteskaber er
jo en del af livet overalt.
På anbefaling af Bhakti Vijnana Swami, Ruslands GBC-sekretær, var Partha Dasa og Uttama Dasi, rådgivere i vaisnava-ægteskaber,
for nyligt inviteret til for første gang at komme
og give ægteskabelig og førægteskabelig
træning af hengivne i Moskva.
Ægteparret Partha Dasa og Uttama Devi
Dasi blev initieret af Srila Prabhupada i 1973
og har stor erfaring og visdom. De har været
lykkeligt gift i 45 år og er professionelt uddannede til at give kurser i partræning. De har de
sidste ti år tilbudt dette kursus under regi af
Grihasta Vision Team, der er en gruppe professionelle hengivne ægteskabsvejledere. I deres
hjemland Canada giver de et fem lektioners
førægteskabeligt kursus, der er obligatorisk
for alle par, der bliver gift i ISKCON’s templer
i Canada.
Arrangementet i Moskva var en vigtig brik i
det store og hurtigt voksende ISKCON-samfund i Moskva, hvor de hengivne var glade for
at få praktiske råd og nye paradigmer.
“Det lykkedes os at overbevise lederne over
hele landet om, at vi ikke skal nøjes med kun
at afholde bryllupper længere. Vi skal komme
dertil, hvor vi faktisk støtter og nærer selve
ægteskaberne,” fortæller Partha. ”Vi forsøger
at skabe en kultur, hvor en førægteskabelig
træning er en integreret del af at være gift i
ISKCON.”
Parret var på besøg i Moskva fra den 7. til 20.
oktober og gav en forkortet version af deres
todages seminar, Strengthening the Bonds
That Free Us (’Hvordan vi styrker båndene,
der befrier os’), som de allerede har givet i
elleve lande. Deres ophold var organiseret
af Ekanga Dasi og inkluderede fem aftenses10

sioner. Op til 60 mænd og kvinder, gifte såvel
som ugifte, deltog.
Under sessionerne gennemgik Partha og
Uttama deres tolv principper for og værdier
i et vellykket Krishna-bevidst ægteskab såsom tilknytning til Srila Prabhupada, åndelig
vækst og fremgang, gensidig respekt og
værdsættelse, åben og ærlig kommunikation,
fokus på børnenes velfærd, familiekærlighed
og ømhed og en reguleret, afbalanceret og
eksemplarisk livsstil (hele listen kan læses
her: http://vaisnavafamilyresources.org/
wpcontent/uploads/2015/05/12_Principlesbrochure-2012.pdf)
De talte også om at finde frem til rollerne
imellem mand og kvinde, kønsforskelle, forberedelse til ægteskab og kommunikationsfærdigheder.
Som forberedelse til deres ægteskaber
rådede de de hengivne til at udvikle gode kvaliteter i sig selv og være på udkig efter bestemte
kvaliteter i deres fremtidige partnere. De lagde
vægt på at søge efter en, der først og fremmest
er venlig og behagelig såvel som afbalanceret,
respektfuld, god til at lytte, ydmyg, trofast over
for den Højeste Herre og fri for laster såvel som
passer med deres egen personlighed.
”Det er vigtigt, at I ser efter en med tilsvarende værdier, personlighed og livsstil,” bemærkede Uttama. “For eksempel en, der deler
ens arbejdsetik, familieværdier og måden,
man selv praktiserer Krishna-bevidsthed på.”
Hun tilføjede, at det er selvfølgelig også
godt og naturligt, at der er mindre forskelle i
parrets værdier, og de bør støtte og opmuntre
hinanden på disse områder for at have et sundt
ægteskab.

Partha Dasa og Uttama Devi Dasi.

Partha og Uttama lagde også vægt på, at
man skal kende sin kommende partner godt,
før man sætter sin lid til ham eller hende, og
at man skal være sikker på at kunne sætte
sin lid til vedkommende, før man forpligter sig.
Den del af kurset, der handlede om kommunikationsfærdigheder, byggede mest på
Rupa Goswamis seks kærlighedsudvekslinger
mellem vaisnavaer såsom at åbne sit sind i
fortrolighed og spørge fortroligt, hvilket her
blev formuleret som ”at lytte i fortrolighed”.
”Vi forsøger at hjælpe hengivne til at forstå,
hvor vigtig den udveksling er, især i husholderlivet,” fortæller Partha. ”Vi giver nogle
enkle kommunikationsteknikker, der forhindrer dialogen i at eskalere til lidenskaben og
uvidenhedens kvaliteter, hvor folk ender med
at skændes eller isolere sig selv i forholdet.”
Partha og Uttama mener, at Krishna-bevidste ægteskaber, der gøres rigtigt, er noget helt
særligt. Hvis vi virkelig forbliver bevidste om,
at Krishna tilbedes i vores hjem og er i vores
ægtefællers hjerte, vil vi aldrig anvende ubehagelige ord eller være brutal over for dem.
Rådgiverne talte også om negative paradigmer, der sommetider er blevet agiteret for
i ISKCON, og som kan gøre stor skade. ”En

af disse misforståelser er, at ens ægteskab
og børn ikke er hengiven tjeneste,” fortæller
Uttama. “Det er et problem, for så arbejder
hengivne ikke på deres forhold, men nedprioriterer dem, og sommetider giver de ikke
engang deres børn det, de har behov for.”
Lykkelige, omsorgsfyldte ægteskaber og familieliv er hengiven tjeneste, ikke blot fordi vores børn
og ægtefæller er hengivne, tilføjer Partha, men
også fordi den brede offentlighed lægger mærke
til, hvordan hengivne lever og gebærder sig selv.
”Alene at have et godt ægteskab for ikke at tale om
glade, veltilpassede og beskyttede børn er et stort
bidrag til Prabhupadas bevægelse.”
En anden ting, som ofte misforstås, og som
Partha og Uttama drog en vigtig sondring
imellem, er forskellen på et vedisk ægteskab,
hvor hustruen ofte ses som underdanig over
for manden, og et vaisnava-ægteskab.
I denne forbindelse citerede de en artikel om
vaisnava-ægteskaber af Srila Bhaktisiddhanta
Sarasvati fra hans magasin The Harmonist.
“Hovedprincippet i grhasta-asramaen er, at
ingen må være ejeren af nogen ejendom eller
en andens tjeneste,” skrev han. ”Alle er vi hver
især kun en tjener, hvis aktiviteter for altid er i
Herrens tjeneste.”
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Han fortsatte: “At gifte sig eller give [en datter
eller søn] i ægteskab giver ikke hverken manden eller hustruen nogen ret til at være herre
[over den anden]. Mænd og kvinder slutter
sig sammen i ægteskab for at tjene hinanden
i udførelsen af den fælles tjeneste til Krishna.
Hustruen er ikke en genstand for nydelse for
manden eller omvendt. De gifter sig ikke for at
tilfredsstille deres seksuelle sult. De gifter sig
for at glæde Herren, ikke for at glæde sig selv.”
Han konkluderede: ”Hverken manden eller
hustruen må gøre fordring på sin partner på
sine egne vegne. Begge er kun forpligtet til at
give deres tjeneste, hvis og når det behager
deres partner at lade dem dele deres tjeneste
til Hari. Ingen af dem kan tvinge deres partner
til at tjene sig… Dette system med husholderdisciplin har sine rødder i alle husholdets medlemmers fælles tilbedelse af hjemmets Deitet.”
Seminaret blev modtaget med tak af de russiske hengivne. Det bidrog til to vigtige behov:
at give viden om, hvad der skal til for at holde
et ægteskab sundt og lykkeligt, og hvordan
man modvirker nogle begyndermisforståelser
blandt nye hengivne.
“ISKCON i Moskva vokser så hurtigt,” fortæller Partha Dasa. “Det er forbløffende, som
der prædikes. Der er tusinder af hengivne
i Moskva, 100 forskellige bhakti-vriksa programmer, og templerne er fyldte med folk, der
danser og synger til hvert morgenprogram.”
”Men udfordringen, der kommer med det, er,
at når man vokser meget hurtigt, betyder det,
at man har et stort antal nye hengivne. Derfor
går de i Rusland igennem en masse af de
samme ting, som andre dele af ISKCON gik
igennem i 1970’erne og først i 1980’erne. Der
er hengivne, der har gode intentioner, men ikke
er så modne og derfor måske ikke altid giver
de bedste råd og oplysninger. For eksempel
at alt vedisk automatisk er vaisnava.”
Partha og Uttama er meget glade for, at de
hengivne i Moskva oprigtigt søger efter måder at styrke deres familier på, og finder det
opmuntrende at se, at deres ISKCON-ledelse
interesserer sig for de hengivne og ønsker
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Partha og Uttama sammen med
et ungt russisk ægtepar.

at hjælpe dem til at have sunde ægteskaber.
Parret planlægger at komme tilbage i april
for at give hele kurset (Strengthening the
Bonds That Free Us) på en grhastha-retræte
i Moskva, hvor de vil træne nogle udvalgte par
til at give førægteskabelig træning af andre.
På denne og andre måder vil de hjælpe de
russiske hengivne til at planlægge deres ægteskaber og deres netværk til at støtte familien
og få gode rollemodeller.
Som det næste arbejder Partha og Uttama
på en online-udgave af deres kursus, der skal
være tilgængelig for alle på belgiske Bhaktivedanta Colleges website.
At forberede sig såvel som at tage kurset
tager tid og indsats – men det gør det også at
have et sundt og lykkeligt ægteskab, minder
Partha og Uttama os om.
”Nogle gange vil hengivne have en hurtig
og nem løsning og siger: ’Kan I give os jeres
velsignelser?’,” fortæller Partha. ”Men vores
velsignelser er at fortælle dem: ’Ægteskab
gør dig ikke lykkelig. Det gør dig gift. Når du
er blevet gift, kan du gøre det store arbejde,
som det er at blive Krishna-bevidst og lykkelig
i dit ægteskab. Hvis du laver arbejdet, er det
meget tilfredsstillende. Men du er nødt til at
gøre arbejdet.’”
Kilde: http://iskconnews.org/vaishnavamarriage-counselors-give-first-seminars-inrussia,5913/

NYE BØGER PÅ DANSK
To nye titler: Sund fornuft og
Yoga - Den højeste fuldkommenhed
Som optakt til december og
det årlige marathon i distribution af Srila Prabhupadas bøger
er der kommet to nye bøger på
dansk. Begge er oversat fra engelsk og ligger i den økonomisk
overkommelige del af skalaen.
Den ene er en oversættelse
af The Hare Krishna Challenge,
der på dansk har fået titlen
Sund fornuft. Det er en samling
af 26 samtaler, som Srila Prabhupada havde med disciple
og andre personer såsom
repræsentanter for FN, kristne
præster, Indiens ambassadør
i Stockholm m.fl. Samtalerne
blev oprindeligt bragt i Back
to Godheads faste spalte Srila
Prabhupada Speaks Out og
blev samlet til en bog i 1990 af
Bhakti-Vikas Swami.
Bogen viser Srila Prabhupada fra hans skarpe side som
en eminent samfundskritiker
af den moderne verden. Han
taler om krig, overbefolkning,
forurening, teknologi, arbejdsløshed, sex, abort, religion,
reinkarnation, dyreslagtning,
vegetarisme, samfundsrevolution og meget andet. Bogen
er forfriskende provokerende
og kontroversiel med Krishnabevidste konklusioner, der ikke
er til at komme udenom.
Bogen er på 128 sider og indbundet. Den
kan fås igennem templet i København såvel
som bestilles over www.krishna.dk. Prisen

er 40 kr. plus eventuel forsendelse.
Den anden nyudkomne bog
hedder Yoga – Den højeste
fuldkommenhed og er en oversættelse af The Perfection of
Yoga. Den bygger på en serie
lektioner, som Srila Prabhupada gav over Bhagavadgitas sjette kapitel. Det er en
rigtig god introduktionsbog
til Krishna-bevidsthed, hvor
Prabhupada forklarer, hvordan
formålet med yoga er mere end
bare nogle siddestillinger og
vejrtrækningsøvelser, og hvordan yoga i sidste ende fører
til udvikling af et kærlighedsforhold til den Højeste. Det er
en lille hæftet bog på 64 sider,
der koster 30 kr. plus eventuel
forsendelse.
Begge bøger er oplagte julegaver til dem, der er en lille
smule filosofiske, nysgerrige eller bare glade for at dyrke yoga.
PS. Husk, at i forbindelse
med ISKCON’s 50-års jubilæum opfordres alle fortsat til at
uddele 50 af Srila Prabhupadas
bøger på den ene eller anden
måde i løbet af året. For jer, der
ikke har gjort det endnu, kunne
en måde jo være at anskaffe jer
50 af disse nye bøger og give
dem væk inden årets udgang.
Hvis man er interesseret, åbner der sig også
mulighed for mængderabat. Forhør nærmere
med templet om dette.
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REINKARNATIONSFORSKNING
EFTER STEVENSON
af Lalitanatha Dasa

Den canadiske psykiatriprofessor Dr. Ian
Stevenson var det 20. århundredes store reinkarnationsforsker, der dokumenterede over
2.500 tilfælde af små børn, der havde korrekte erindringer fra en afdød persons liv. Ian
Stevenson var leder af Division of Personality
Studies på University of Virginia, Charlottesville, USA, og forfattede mange videnskabelige
artikler til psykiatriske fagtidsskrifter såvel som
bøger om sit arbejde. Vi har ved flere lejligheder skrevet om ham i Nyt fra Hare Krishna.
Professor Stevenson døde i 2007. Døde
hans forskning med ham? Svaret på dette
spørgsmål er nej. Hans arbejde videreføres nu
af nogle af hans nære kolleger og ansatte. De
har i de over ti år, der er gået siden Stevensons
død, fået kendskab til endnu flere spændende
tilfælde, der tyder på reinkarnation.
’There is a paranormal activity lab at the
University of Virginia’, en artikel i The Atlantic
den 10. februar 2014 af Jake Flanagin,1 giver
en ide om, hvad der foregår efter Stevenson.
Det følgende er et uddrag og et resumé fra
artiklen.

Der er et paranormalt laboratorium på
University of Virginia
The Division of Perceptual Studies (DOPS)
på University of Virginias lægefakultet er et
spændende sted. Det blev grundlagt i 1967 af
Dr. Ian Stevenson og hed oprindeligt Division
of Personality Studies. Dets mission er “den
videnskabeligt empiriske undersøgelse af
fænomener, der tyder på, at de for tiden accepterede videnskabelige antagelser og teorier
om sindets eller bevidsthedens natur og deres
forhold til materie kan være ufuldstændig.”
Fænomener, der kvalificerer sig, er bl.a.
’ekstrasensorisk perception’, bankeånder,
nær-døds-oplevelser, ud-af-kroppen-fænomener og påståede minder fra tidligere liv. Så jo,
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den dag i dag er der et center for paranormal
forskning på en helt legitim (og respekteret)
amerikansk videregående uddannelsesinstitution. Centret er hjemsted for en lille gruppe
hårdtarbejdende videnskabsmænd med imponerende kvalifikationer og en god fornemmelse for statistikker og tal.
Dr. Jim Tucker er en af disse videnskabsmænd. Dr. Tucker kom til Charlottesville for
at færdiggøre sine videregående studier på
University of Virginias sundhedscenter i 1986.
Efter i nogle år at have haft sin egen psykiatriklinik i Charlottesville vendte Dr. Tucker igen
tilbage til University of Virginia for at arbejde
under Dr. Stevenson og forske i muligheden
for et liv efter døden.
Dr. Tucker er autoriseret børnepsykiater.
Han arbejder hovedsageligt med børn, der
har minder, der ikke er deres egne, og som
ofte er forbundet med virkelige personer, der
levede for årtier siden tusinder af kilometer
fra der, hvor de er født og bor nu. For Tucker
tyder disse resultater på det sandsynlige i
”personlighedens overlevelse efter døden”,
altså noget i retning af energibevarelse overført på menneskelig bevidsthed. Almindelige
mennesker kalder det reinkarnation.
”Det, vi mest arbejder på, er at dokumentere
så omhyggeligt som muligt det, som barnet fortæller, og finde ud af, hvor godt det passer med
en afdød person. I de stærkeste sager kan
disse ligheder være temmelig overbevisende.”
De tilfælde, Tucker referer til, er utvivlsomt
temmelig overbevisende. Et eksempel er
James Leininger, en dreng fra Louisiana, der
kunne huske, hvordan han var pilot i et jagerfly
under Ander Verdenskrig. I toårsalderen havde
James forfærdelige mareridt næsten hver
nat, hvor han drømte om voldsomme flystyrt.
Om dagen fortalte han meget klart om sin
tilsyneladende karriere i luftvåbenet under An-

den Verdenskrig. Han
huskede navnet på et
virkeligt hangarskib
(”Natoma”), der var
posteret i Stillehavet
under krigen. Han talte
om en ven på skibet
ved navn Jack Larsen.
Han huskede, hvordan
han var blevet skudt
ned af japanerne og
dræbt nær Iwo Jima.
USS Natoma Bay
mistede kun én pilot ved Iwo Jima, en
James Huston, der
døde i et flystyrt, der
næsten til punkt og prikke passede med
Leiningers beskrivelse: “Ramtes i motoren,
eksploderede i flammer, styrtede ned i vandet og sank hurtigt,” bemærker Tucker. “Og
da det skete, hed piloten i flyet ved siden af
Jack Larsen.”
Uhygggeligt, ikke sandt? Men lille James
måtte helt sikkert bare have gentaget ting, han
havde hørt andre steder fra. ”Et barns hjerne
suger til sig som en svamp,” som ordsproget
siger det. Men Tuckers resultater tyder på, at
det kan ikke være forklaringen. For det første
var og er James Huston ingen kendt person.
En hurtig googlesøgning bringer kun hans
navn frem i forbindelse med James Leininger.
Det er svært at forestille sig, hvordan Leininger
eller hans forældre på nogen måde kunne
have vidst noget om Huston, før James’ mareridt begyndte.
James Huston er så ukendt, at det tog James
Leiningers far tre eller fire år at opspore disse
oplysninger. James Huston blev dræbt over 50
år før James Leiningers fødsel, og han kom fra
Pennsylvania, der ligger over 1500 kilometer fra
familien Leiningers hjem i Louisiana. Hvad mere
er, var James Leininger kun to år gammel, da
han først talte om Hustons død i flammehavet.
Tucker: “Det virker helt umuligt, at han som
toårig kunne have haft kendskab til dette på

Dr. Ian Stevenson

nogen normal måde.”
Læger og videnskabsfolk, der arbejder
for DOPS, har gennemgået og analyseret
tusinder af tilfælde som Leiningers. Før Dr.
Ian Stevenson gik på pension i 2002 og indtil
sin død i 2007, registrerede han over 2.500
tilfælde, som han beskrev i videnskabelige
udgivelser fra 1969 og fremefter. Nu om dage
taster DOPS resultater og patientbeskrivelser
ind i en elektronisk database, hvorfra man kan
hente statistikker, der måske kan forklare,
hvorfor nogle personer er følsomme over for
visse psykiatriske lidelser såsom fobier, parafilier eller visse personlighedstræk, der ikke
kan tilskrives miljø eller arv.
Stevenson er måske mest respekteret ikke
for sine resultater, men for sine metoder. I
en artikel fra 1977 i The Journal of Nervous
and Mental Disease roste den amerikanske
psykiater Harold Lief hans generelle tilgang
til dataindsamling.
“Imens jeg holder min endelige dom over
indholdet og konklusionerne i min vens studier af telepati, xenoglossi og reinkarnation
tilbage, er jeg en ”ægte troende” på hans
undersøgelsesmetoder. Stevensons bøger og
forskningsrapporter er arbejdet fra en mand,
der er systematisk og grundig i sin dataindsamling og klar og tydelig i deres analyse og
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fremlæggelse.”
Stevensons berømteste ord er på en måde
blevet et slags kampråb for paranormale entusiaster verden over: ”Ønsket om ikke at tro
kan påvirke lige så stærkt som ønsket om at
tro.” Men for Tucker, der anses for en slags
protégé til Stevenson, har hans gransken i det
paranormale meget lidt at gøre med ”tro” på
noget som helst.
“Det er helt sikkert ikke for at udbrede en tro
eller et trossystem,” fortalte han. ”Jeg kom ikke
til [feltet] med nogen form for dogme.” Han var
ligesom Harold Lief tiltrukket af Stevensons
metoder.
“For mit vedkommende var jeg interesseret
i dette arbejde med en analytisk tilgang til undersøgelsen af personlighedens overlevelse
efter døden. Målet for mig personligt er at
finde ud af, hvilke beviser der er for ideen
om, at visse enkeltpersoner kan overleve
døden.”
Oplysningerne, der indsamles på DOPS, er
helt sikkert usædvanlige. Men bortset fra det
fungerer organisationen generelt ikke anderledes end et ganske almindeligt videnskabeligt
forskningscenter. Hvis Dr. Jim Tucker er nogen
antydning, er grundlaget med streng overholdelse af den videnskabelige metode, sådan

James Huston
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Dr. Jim Tucker

som det blev etableret af Dr. Stevenson, solidt
på plads. Og ifølge Dr. Tucker er den grundlæggende motivation for videnskabsmændene
på DOPS den samme som hos NASA, WHO
og andre institutioner, der er viet til videnskabelig forskning: ”Vi forsøger blot at finde frem
til sandheden.”
1
http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/02/there-is-a-paranormal-activitylab-at-the-university-of-virginia/283584/

James Leininger,
der huskede sit liv som James Huston

Festivalkalender
2017
Vær i god tid! Traditionen tro bringer Nyt
fra Hare Krishna en festivalkalender for det
nye år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen
til 2017’s festivaler og store dage. Bemærk,
at datoen står i første kolonne, anden kolonne beskriver hvilken dag det er, og tredje

DATO

kolonne fortæller, hvad der sker i templet i
København i dagens anledning. Med hensyn til Aarhus er datoerne for festivalerne
ikke fastlagte endnu, så følg med på www.
krishnahuset.dk, når tiden nærmer sig for de
pågældende dage.

BEGIVENHED

PROGRAM I
KØBENHAVN

Fredag 3. februar

Srila Advaita Acaryas fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Onsdag 8. februar

Nityananda Trayodasi: Srila Nityananda Prabhus fremkomst

Festival fra kl. 16

Onsdag 15. februar

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis fremkomstdag

Aftenprogram fra kl. 17

Søndag 12. marts

Gaura Purnima: Sri Caitanya Mahaprabhus fremkomst

Festival fra kl. 15
+ program fra tidlig morgen

Mandag 20. marts

Srivasa Panditas fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Onsdag 5. april

Rama Navami: Herren Sri Ramacandras fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Tirsdag 9. maj

Nrsimha Caturdasi: Herren Nrsimhadevas fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Lørdag 24. juni

Srila Bhaktivinoda Thakuras bortgang

Aftenprogram fra kl. 17

Ikke fastlagt på nuværende
tidspunkt

Ratha-yatra, Festival of India

Festival i Københavns
centrum fra kl. 12

Mandag 7. august

Herren Balaramas fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Tirsdag 15. august

Sri Krishna Janmastami: Herren Sri Krishnas fremkomst

Festival fra kl. 16
+ program fra tidlig morgen

Onsdag 16. august

Srila Prabhupadas fremkomst

Vyasa-puja fra kl. 15

Tirsdag 29. august

Radhastami: Srimati Radharanis fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Mandag 4. september

Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomst

Aftenprogram fra kl. 17

Torsdag 19. oktober

Dipavali (Diwali)

Aftenprogram fra kl. 17

Fredag 20. oktober

Govardhana Puja

Aftenprogram fra kl. 17

Mandag 23. oktober

Srila Prabhupadas bortgang

Aftenprogram fra kl. 17

Tirsdag 31. oktober

Srila Gaura Kisora Dasa Babajis bortgang

Aftenprogram fra kl. 17

Onsdag 29. november

Srimad Bhagavad-gitas fremkomst

Bogdistribution for alle

Onsdag 6. december

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis fremkomstdag

Aftenprogram fra kl. 17

Søndag 24. december

Juleaften

Program fra kl. 15

Søndag 31. december

Nytårsaften

Program fra kl. 15
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FATTIGDOM
Et causeri over et af
verdens store problemer
af Lalitanatha Dasa

Selv i Danmark trænger fattigdommen sig
igen ind på livet af os i kølvandet på kontanthjælpsloft og andre stramninger af de
sociale ydelser over det sidste årti. Kirkens
Korshær driver væresteder, hvor fattige kan
sove, få et gratis måltid, rent tøj, et bad og
muligheden for eksempelvis at smøre en
madpakke til børnene, hvis de ikke selv har
råd til indholdet i madkassen. Organisationen arrangerer i år for første gang siden
1938 en landsindsamling til fordel for fattige
i Danmark.
Hjælpeorganisationens chef, Helle Christiansen, fortæller: ”Vi er nødt til at rejse et rødt
flag nu og banke på døre for at gøre opmærksom på, hvad vi oplever ude på gaderne: Der
er ved at ske en forarmelse i samfundet. Det
kan måske virke overraskende for mange,
at der rent faktisk findes fattige i Danmark,
men det gør der. Og der bliver flere og flere
af dem.”1
Fattigdom er en integreret del af den moderne verden. En milliard mennesker må
betegnes som virkeligt fattige i den forstand, at
de oplever jævnligt, at de ikke ved, hvor deres
næste måltid skal komme fra.
Tragedien er, at dette er et fordelingsproblem, for Jorden er rig og har rigeligt til alle.
Verdens 100 rigeste familier skulle efter
sigende til sammen eje mere end Jordens fattigste milliard. Fattigdom skyldes ikke mangel
på rigdom. Jorden er rig. Srila Prabhupada
skrev mange gange, at overbefolkning er en
myte. Der er rigeligt med mad til ti gange Jordens nuværende befolkning. Krishna sætter
ikke mennesker og andre levende væsener
i verden, uden at Han også sørger for, at der
er mad til dem.
Fattigdom er ikke en naturlov. Det er muligt
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at have et samfund uden fattigdom. Således
beskrev en englænder efter sigende situationen i resterne af det vediske samfund, der
stadigvæk fandtes i Indien først i 1800-tallet:
”Jeg har rejst Indien på kryds og tværs, og
jeg har ikke set en person, der er tigger eller
tyv. Sådan en rigdom har jeg set i dette land.”2
Det var selvfølgelig et andet Indien end Indien
af i dag.
Grundlæggende er vores økonomiske behov enkle. Hovedsageligt skal vi have noget
at spise, tag over hovedet, tøj på kroppen og
ting i den stil. Fabrikker bidrager ikke til det.
Som Srila Prabhupada sagde det, kan vi ikke
spise skruer og møtrikker. Vi lever af den mad,
der vokser på jorden.
Alligevel tror mange, at mere teknologi og
økonomisk vækst er vejen frem til at løse
verdens fattigdomsproblem. I virkeligheden
er de måske selve problemet, for de bygger
på, at menneskers grådighed skal øges. Men
grådighed er selve problemet og grunden til, at
nogle tilraner sig mere, end nødvendigt er, på
bekostning af andre. Som Gandhi formulerede
det: ”Der er nok i verden til alles behov, men
ikke til alles begær.”
Resultatet af uhæmmet økonomisk vækst
ser da også ud til at være det modsatte af,
hvad man ofte antager. Således blev den
franske økonom Thomas Piketty verdensberømt, da han for et par år siden udgav en bog,
der viste, at i modsætning til, hvad mange
tror, fører økonomisk vækst generelt til større
ulighed og større fattigdom.3 Ifølge hans analyser, der er et af de grundigste økonomiske
studier til dato, vokser den økonomiske elites
evne til at tilegne sig en større og større del
af de økonomiske ressourcer mere end selve
væksten i økonomien. Resultat: der bliver flere

og flere fattige verden over, ikke færre, jo mere
økonomien vokser.
Srila Prabhupadas løsning på det økonomiske problem var en anden. Alle skal have
adgang til jord. Alle skal have mulighed for at
brødføde sig selv ved at dyrke korn og holde
en ko eller to. Hvis alle havde den jord, som
de har brug for til at brødføde sig selv, ville
størstedelen af fattigdomsproblemet ikke eksistere. Det er den direkte og enkle løsning
på verdens fattigdom. Giv mennesker jorden
tilbage. Og lær dem, hvordan de skal dyrke
den.
Materiel fattigdom er også udtryk for en
åndelig fattigdom. Som Srila Bhaktisiddhanta
Sarasvati sagde det, skyldes alle verdens problemer kun en mangel på Krishna-bevidsthed.
Det gælder også fattigdom. At være Krishnabevidst betyder således, at man kender
Krishnas måde at løse det økonomiske problem på, dvs. med jord og køer. Det betyder
også, at man finder sin glæde i livet igennem
sit forhold til Krishna. Kultiverer man ikke dette
forhold, vil man altid være utilfreds. Denne
utilfredshed vil tage form som grådighed efter
flere og flere materielle besiddelser, fordi man
i illusion tror, at man vil finde sin manglende
tilfredshed i ydre ting (derfor er en grundlæg-

gende stimulans for økonomisk vækst da også
at holde mennesker i en konstant tilstand af
utilfredshed – ikke for meget utilfredshed, men
heller ikke for lidt).
’Simple living, high thinking’ (’et enkelt liv
med høj tænkning’) var Prabhupadas formulering af den praktiske Krishna-bevidste
vediske levestil. I ISKCON ved vi, at den kan
løse verdens problemer inklusive fattigdomsproblemet. Lad os selv leve derefter og lad os
sprede den til vores medmennesker. Det er det
bedste, vi kan gøre for verden.
1
http://politiken.dk/indland/
ECE3471089/kirkens-korshaer-en-landsindsamling-til-fattige-i-danmark-er-blevet-noedvendig/
2
Citatet tilskrives Lord Macaulay,
men er af tvivlsom oprindelse. Sandsynligvis
har han aldrig sagt det. Det afspejler dog fint,
at Indien for resten af verden var et forkætret
land med en rigdom som intet andet sted i
verden. Det var således også ønsket om at
få adgang til Indiens velstand og ressourcer,
der drev Columbus til at finde en alternativ vej
rundt om Jorden.
3
Kapitalen i det 21. århundrede, Gyldendal, 2014
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HERREN KRISHNAS KØKKEN
Smagen af Krishna
af Visakha Devi Dasi

Uden vand ville vi dø i løbet af nogle dage. Og
undersøgelser viser, at hvis vi mister fem procent
eller mere af vores kropsvægt på grund af mangel
på vand, påvirker det os voldsomt, selv om vi ikke
altid forstår, at det blot skyldes væskemangel.
Derfor bør en gennemsnitlig person drikke mindst
to liter vand hver dag og gerne mere.
Vand kan også gøre os Gudsbevidste. Srila
Prabhupada forklarer: ”Kundskaben, vi får fra
Krishna, gør os i stand til at se Krishna. Måske
bliver vi udfordret: ’Kan I vise mig Gud?’ Og vores
svar er: ’Ja, Gud kan ses hvert eneste øjeblik.
Krishna siger: ’Jeg er vandets smag.’ Vi drikker
vand hver dag, og smagen af vand er der. Så hvis
vi tænker på den smag som Krishna, begynder vi at
erkende Gud. Selv hvis en person drikker spiritus,
vil han en dag blive en stor helgenagtig person, hvis
han tænker: ’Smagen af denne drik er Krishna.’”
Krishnas køkken har et bredt udvalg af drikke.
Den vigtigste er selvfølgelig frisk vand, som er
standardtilbehør til et måltid. Friske safter fra
modne frugter kan være tilbehør til et let måltid
eller en dessert. Mere solide drikke kan laves af
frugter, nødder, krydderier og essenser sammen
med mælk, kærnemælk eller tykmælk/yoghurt.
Varm mælk er en god godnatdrik. Med tykmælk
og kærnemælk kan man lave kolde forfriskninger,
der er ideelle, når det er meget varmt.
Her er fem forskellige drikke fra Yamuna Devi
Dasis opskrifter. Alle disse drikke kan ofres til
Krishna, og når du drikker dem, kan du tænke
på, hvordan smagen af dem er Krishna.

overfladebehandlet. Økologiske er at foretrække.)
1,25 dl vand
3,2 dl sukker og 5 dl let majssirup eller 8,75 dl honning
1,1 l citron- eller limesaft
1.

2.

3.

4.

Appelsinsaft med ingefærsmag
4 portioner - Tilberedelsestid: 5 minutter
1 spsk. skrællet, finthakket frisk ingefærrod
2,5 dl varmt vand
0,8 dl honning eller sukker
0,8dlskyllede,letsammenpakkedefriskemynteblade
0,8 dl siet citron- eller limesaft
3 isterninger
6,25 dl kold frisk appelsinsaft
1/8 tsk. kardemommepulver

Hurtig limedrik eller lemonade
Denne saftblanding er praktisk at have ved hånden i køleskabet, eller når man er på ture. Blot tilsæt
vand og is, og I har en kold, velsmagende opkvikker.
Følgende giver omkring halvanden liter saftevand, hvilket er nok til 9 liter færdig drik.
Tilberedelsestid: 40 minutter
5-8 citroner eller limefrugter (må ikke være
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Skræl lange strimler af skal af citronerne eller limefrugterne uden noget af det hvide og
anbring skallen i en lille skål.
Bring vandet helt i kog, hæld det i skålen,
dæk den til og lad blandingen trække i 30
minutter. Hæld den derefter igennem en si,
gem væsken og smid skallen væk.
Hæld væsken op i en gryde, tilsæt sukker/
sødemiddel og varm den op over middelvarme, indtil sukkeret/sødemidlet opløses.
Tag gryden af varmen, tilsæt citronsaften og
lad den afkøle. Hæld saftevandet i en 2-liters
krukke, luk den til med et tætsluttende låg og
sæt den på køl.
Når det første glas skal ofres til Krishna,
gøres følgende: Ryst krukken, hæld 0,6 dl
af saftevandet op i et glas på 3,5 dl, tilsæt
nogle knuste isterninger og fyld glasset op
med koldt vand.

1.

2.

Bland ingefær, varmt vand, sødemiddel,
citronsaft og mynteblade i en blender og
blend i omkring et minut.
Sluk for blenderen, tilsæt isterningerne og

blend i et minut til. Hæld juicen igennem en
sigte ned i en 1½ liters kande. Tilsæt appelsinsaften og kardemommepulvet, rør godt
rundt og hæld saften op i et glas, hvorefter
den kan ofres til Krishna.

Isafkølet yoghurtdrik (mithai lassi)

0,6 dl rosenvand
1.
2.
3.
4.

4 portioner - Tilbedelsestid: 15 minutter
5.
7,5 dl tykmælk eller yoghurt naturel
2,5 dl isvand
4 knuste isterninger
0,8–1,25 dl sukker eller tilsvarende mild honning
½ spsk. rosenvand (valgfrit)
4 spsk. tyk yoghurt/tykmælk (sådan som den
dannes på overfladen af hjemmelavet tykmælk)
1 tsk. sukker elleer honning til pynt på 4 afkølede glas
Bemærk: Hvis du bruger honning som sødemiddel, varmer du vandet op, indtil honningen opløses, og køler det derefter af, indtil det er iskoldt.
1.

2.

Bland yoghurt, rosenvand og sukker eller
honningvand i en 1½ liters skål. Rør/pisk
kraftigt med et piskeris eller brug en stavblender, indtil blandingen er let og jævn. Hvis du
bruger sukker som sødemiddel, tilsætter du
isvand og pisker, indtil det hele er blandet.
Anbring ¼ af isen i hvert afkølet glas, hæld
yoghurtdrikken op og rør rundt. Før den
ofres til Krishna, anbringes et lille stykke tyk
yoghurt oven på hver drik, og der pyntes med
et drys sukker eller nogle dråber honning.

Kold nektarpunch (pancamrta)

Krydret varm kokosmælkstonikum
4 portioner - Tilberedelsestid: 20 minutter
1 frisk kokosnød
1 l varmt vand
½ tsk. ristede kardemommefrø
6 hele sorte peberkorn
½ spsk. citron- eller limesaft
et rundt stykke frisk ingefær, 2 cm langt og ½
cm i diameter
3-4 spsk. fin honning
1.
2.

3.

10 Portioner - Tilberedelsestid: 15 minutter
7,5 dl mælk
6,25 dl tykmælk/yoghurt naturel
2,5 dl afkølet vand
1 frisk kokosnød
2,5 dl skrællet mango i terninger (sørg for, at
den er moden)
2,5 dl honning
6-8 knuste isterninger
0,6 dl tørrede kokosstrimler

Kog mælken og afkøl den derefter.
Hæld 2,5 dl kokosmælk ud fra kokosnødden.
Bland mælk, yoghurt, vand og kokosmælk
i en stor skål og pisk, indtil det er blandet.
Anbring mangostykkerne og honningen i en
blender og blend, indtil blandingen er homogen.
Bland ingredienserne i en 4-liters punchskål,
der står på knust is. Drys den tørrede kokos
og stænk rosenvandet over overfladen. Lad
drikken trække i 10-15 minutter, før det første
glas ofres til Krishna.

4.

Skræl kokosnødden og skær pulpen i terninger på 1 cm.
Anbring kokossen og 1,25 dl vand i en blender og blend ved høj fart i 1½ minut. Tag
låget af blenderen og tilsæt langsomt 3,75 dl
varmt vand. Tilsæt derefter kardemommefrø
og peberkorn og blend, indtil kokossen er
blevet til en jævn puré.
Beklæd en sigte med et dobbelt lag af osteklæde og filtrer kokospuréen igennem det.
Forsøg at få så megen væske som muligt ud
ved at presse klædet mellem hænderne og
vride væsken ud. Der skulle gerne være lidt
over en halv liter kokosmælk. Tilsæt vand,
så der sammenlagt bliver en liter.
Opvarm den fortyndede kokosmælk, citronsaften, ingefæren og sødemidlet i en lille gryde, indtil
blandingen næsten koger. Ofres varm til Krishna.
Fra Back to Godhead, 18-07, 1983
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BREVKASSE
Hvad er formålet med tilværelsen?
ved Lalitanatha Dasa

Har du spørgsmål om Krishna-bevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen:
Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.
Her svarer Sankarsana Dasa på et spørgsmål om livets mening.
SPØRGSMÅL: Jeg undrer mig over et
spørgsmål, som nogen har stillet mig. Det har
også lagt mig selv lidt på sinde. Spørgsmålet
handler om grunden til vores eksistens. Jeg
er stadig blind på det område!
Hvis vores eneste formål med at komme til
denne materielle verden er at blive helbredte
og blive ét med den Højeste, er mit spørgsmål
da, hvorfor vi blev skilt fra Guddommen og kom
her til at begynde med?
Jeg håber, at da vi først kom her, var
vi rent Selv. Er det da efter flere liv, at vi
bliver urene ved at udføre karmiske aktiviteter under indflydelse af maya? Er min
forståelse korrekt?
Når I siger ”åndeligt plan/åndelig verden, der
er fuld af lykke og glæde”, er det så et andet
plan af vores eksistens, hvor vi er ét med Gud
og alligevel ikke Gud selv?
Hvis vi kan blive ét med Gud, er der da nogen mening med vores eksistens?
Mister vi vores identitet for at opleve det
Højeste Selv? Hvis vi bliver ét med den Højeste, hvad var vi da, før vi smeltede sammen
med Ham? Vil det være, som om vi aldrig har
eksisteret?
SVAR: Ligesom et uintelligent barn sommetider stikker sin hånd ind i ilden af nysgerrighed
for at finde ud af, hvad den er, beslutter det
levende væsen sig sommetider uintelligent
for at smage den forbudte frugt og forsøge at
være Gud. Hvorfor gør barnet dette imod sine
forældres råd? Det udfolder sin frie vilje eller
sin uafhængighed.
Vi er urene fra det øjeblik, vi kommer til
denne materielle eksistens. Ved at involvere
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os i syndige aktiviteter bliver vi endnu mere
urene. Ved at engagere os i Herrens hengivne
tjeneste bliver vi gradvist fri for alle vores
urenheder og kan da vende tilbage til vores
oprindelige position i den åndelige verden som
Herrens tjenere.
Det levende væsen kan aldrig blive ét
med Gud. Han bevarer altid sin separate
identitet, så han kan tjene Herren med
kærlighed. De, der er fuldkomne i åndelig
bevidsthed, ler hånligt ad ideen om at blive
ét med Gud.
Måden, man oplever det Højeste Selv på,
svarer til måden, hvorpå man vil opleve at
være i selskab med enhver anden stor person.
Man oplever ikke Mahatma Gandhis selskab
ved at blive Mahatma Gandhi. Man oplever
Mahatma Gandhi ved at møde ham og tale
med ham. På samme måde oplever man ikke
Gud ved at blive Ham. Man oplever Gud ved
at omgås med Ham. Vil en kvinde gerne tjene
sin mand eller blive sin mand? Hun ønsker at
dele familielivets glæder med sin mand. Hun
vil ikke udslette den separate eksistens af sig
selv og sin mand ved at smelte sammen med
ham. På samme måde ønsker den hengivne
aldrig at miste sin individuelle eksistens ved
at smelte sammen med Gud. Og det ønsker
Gud heller ikke.
Formålet med din eksistens er at have et
kærlighedsforhold til Krishna, Guddommens
Højeste Personlighed. Når vi misbruger vores
frie vilje til at forsøge at blive Gud, kommer vi
til denne materielle verden for at gennemgå
lidelser, der skal overbevise os om, at vi skal
tilbage til vores oprindelige position som en
tjener af Gud.

Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net

Krishnahuset i Aarhus
Kystvejen 65A, 8000 Aarhus C - Tlf.: 28880377
www.krishnahuset.dk - kontakt@krishnahuset.dk

Åbent dagligt fra 4.30 til 19:30.
Arati og forelæsninger bl.a. kl. 7:15 og kl. 18.

Søndagsfest hver søndag i lige uger fra kl. 14.00:
Kirtana (mantra-sang), foredrag og vegetarisk festmåltid

Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00:
Kirtana, foredrag og prasada.

Alle aktiviteter i Krishnahuset koordineres her:
www.facebook.com/groups/krishnahuset

Lørdag 10.12: Srimad Bhagavad-gitas fremkomst.
Bogdistribution for alle.
Lørdag 17.12: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuras bortgang. Aftenprogram i templet fra kl. 17.
Lørdag 24.12: Juleaften. Aftenprogram i templet fra
kl. 17.
Lørdag 31.12: Nytårsaften. Aftenprogram i templet
fra kl. 17.

Radio Krishna Kbh.

yadu@krishna.dk - Tlf.: 38101232 - www.krishna-online.dk
Frekvenser: FM 87,6 MHz og 90,6 MHz på Hybridnet
Sendetider
Mandag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Tirsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Onsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30 og 22.00-02.00
Torsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Fredag 09.00-11.00 og 16.00-17.30 og 22.00-00.00
Lørdag 08.00-10.00 og 16.00-17.00

Radio Krishna Aarhus
www.radiokrishna.dk - mail@radiokrishna.dk
Frekvenser: FM 98.7 & 89.5 MHz
Sendetider
Mandag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Tirsdag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Onsdag 06.00 - 07.00
Torsdag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Fredag 06.00 - 07.00 & 22.00 - 24.00
Søndag 22.00 - 24.00

Govinda - Take away

Åboulevard 7, st th, 1635 Kbh V. - Tlf.: 32140362 www.
www.govinda.dk - info@govinda.dk
Åbningstider:
Mandag - fredag: 16.00 - 20.30
Lørdag - søndag: lukket

Facebook

www.facebook.com/groups/Iskcon.Danmark
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle
facebook side
www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus’ officielle facebook side

Websider
www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside
www.krishna.dk
Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller
nysgerrige om Hare Krishna
www.iskcon.dk
Iskcon Danmarks officielle hjemmeside. Siden er for
øjeblikket under opbygning
www.krishnahuset.dk
Hjemmeside for ISKCON i Århus
www.radiokrishna.dk
Hjemmeside for Radio Krishna i Århus
www.soundcloud.com/krishnadk/sets
Flere hundrede af Radio Krishnas udsendelser til
streaming eller download
www.intelligentdesigndk.wordpress.com
Videnskabsside om det seneste inden for debatten
omkring evolution, Darwin og intelligent design

ISKCON Norge

Hare Krishna tempelet i Bauneveien 4, 1182 Oslo
www.harekrishna.no - info@harekrishna.no
Hver søndag kl. 15.00: Søndagsfest. Kirtana, foredrag
og prasada.
Bhakti Vriksha på onsdager kl. 18 i tempelet.
Desember måned:
Lørdag 24. des: Åpen julefeiring i tempelet med kirtan,
katha og prasadam. Se Web for nærmere info.
Ekadasi: 10. og 24. Desember

Web: http://harekrishna.no/ Mail: info@harekrishna.no

Krishnas Cuisine

Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www krishnas-cuisine.no
Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00-20.00,
Lørdag:11.00-19.00 - Søndag lukket.
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2017 VAISNHAVA-KALENDER
Endnu engang har de hengivne i Aarhus lavet en smuk vaisnava-kalender på dansk.
Temaet for 2017 kalenderen er kirtana, og den er derfor fyldt med stemningsfyldte sort/
hvid billeder og citater, som forhåbentligt vil inspirere alle til at gøre det næste år til et år,
hvor sang af Krishnas navne vil komme øverst på vores prioritetsliste
Ud over alle vaisnava-datoerne inklusiv klart markerede ekadasi-dage og tidspunkter
for fester og programmer i templet har den selvfølgelig også ugenumre, fuld- og nymåne
samt danske helligdage.
Oveskuddet går ubeskåret til Krishnahuset i Aarhus.
Pris: kr. 125,Kan købes i Hare Krishna-templet i København, i Krishnahuset i Aarhus eller bestilles
direkte hos Ananta Sri Das på:
Mail: mail@ananta.dk
Mobil: 22222763

