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KALENDER

Så er vi nået frem til maj 2019. Dette nummer af Nyt fra Hare Krishna har få, men
længere artikler, hvilket er noget, vi veksler
imellem. Somme tider flere, men korte artikler,
andre gange nogle få, længere artikler.
Fredag den 17. maj er det Nrsimha-caturdasi, fremkomstdagen for Herren Nrsimhadeva, Herren Krishnas inkarnation som halvt
menneske, halvt løve, der slog den dæmoniske ateistkonge Hiranyakasipu ihjel for millioner af år siden. Nrsimhadeva er en meget
populær inkarnation af Krishna og tilbedes i
stor stil blandt tilhængere af vedisk kultur, inklusive ISKCON’s hengivne. I den anledning
bringes en artikel af Dhruva Dasa, en ung
amerikansk hengiven, der i 1980 besøgte
Ahovalam, et berømt sydindisk pilgrimssted
for Herren Nrsimhadeva (se side 10). Forsidebilledet er også fra Ahovalam.
Nrsimha-caturdasi bliver fejret i alle ISKCON’s templer. I København er der fest i
templet fra kl. 17.
En anden tankevækkende artikel kan læses
på side 6, hvor Mahatma Prabhu diskuterer,
hvordan man holder sit æresord og sine løfter.
Man kan læse om stof og antistof på side 16 i
dette nummers videnskabelige indslag, og på
side 15 ses der på en udhugning af en mand
på en cykel i et 2.000 år gammelt tempel med
spørgsmålet, om udhugningen virkelig kan
være et par tusinde år gammel. Endelig kan
man på køkkensiden lære at blive dygtig til at
stege i Krishnas køkken.
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
Forståelse af livskraften
af Srila Prabhupada

Under en pressekonference i Los Angeles i december 1968 udfordrer Srila Prabhupada
verdens intellektuelle ledere til at genoverveje deres definition på, hvad liv er.
Det Internationale Samfund for Krishnabevidsthed er en bevægelse, hvis mål er
en åndelig nyorientering af menneskeheden
gennem den enkle proces med sang af Guds
hellige navne. Formålet med menneskelivet er
at bringe den materielle tilværelses lidelser til
ophør. Vore dages samfund forsøger at bringe
disse lidelser til ophør gennem materielt fremskridt. Imidlertid er det åbenlyst for alle, at på
trods af omfattende materielle fremskridt er
menneskesamfundet ikke fredfyldt.
Det skyldes, at mennesket i bund og grund
er en åndelig sjæl. Det er den åndelige sjæl,
der er baggrunden for udviklingen af den
materielle krop. Uanset hvor meget de materialistiske videnskabsmænd benægter den
åndelige baggrund for livskraften, er der ingen
bedre forståelse end at acceptere, at denne
livskraft i sidste ende er den åndelige sjæl
inde i kroppen.
Kroppen ændrer sig fra den ene form til den
næste, men den åndelige sjæl eksisterer evigt
uden forandringer. Denne kendsgerning kan vi
erfare selv i vores eget liv. Siden begyndelsen
på vores materielle krop i vores moders mave
har vores krop ændret sig fra den ene form
til den næste hvert sekund og hvert minut.
Denne proces kaldes generelt ’vækst’, men
i virkeligheden er det en ændring af kroppen.
Her på Jorden ser vi skift fra dag til nat
og årstidernes ændringer. En mere primitiv
mentalitet tænker, at dette fænomen skyldes
forandringer i Solen. For eksempel mener primitive mennesker, at om vinteren bliver Solen
svagere, og om natten tror de somme tider, at
Solen er død. Med mere avanceret viden kan
vi se, at Solen slet ikke forandrer sig på den
måde. Årstidernes og døgnets omskiftelser

skyldes forandringer i de relative positioner
mellem Jorden og Solen.
På samme måde oplever vi kropslige
forandringer fra foster til barn til ungdom til
modenhed til alderdom og død. En mindre
intelligent mentalitet tror, at efter døden er det
slut for altid med den åndelige sjæls eksistens,
ligesom primitive stammer tror, at Solen dør
ved solnedgang. I virkeligheden stiger Solen
op et andet sted i verden. På samme måde accepterer sjælen en anden slags krop. Når kroppen bliver gammel ligesom et stykke gammelt
tøj og ikke længere kan bruges, accepterer
sjælen en anden krop, ligesom vi accepterer
et nyt sæt tøj. Den moderne civilisation kender
praktisk taget ikke til denne sandhed.
Folk er ligeglade med sjælens natur. Der er
forskellige områder af viden på forskellige universiteter og mange teknologiske institutioner,
som alle studerer og forsøger at forstå den
materielle naturs finere love, og der er medicinske forskningslaboratorier, der undersøger
den materielle krops fysiologiske tilstand, men
der findes ingen institution, der studerer sjælens natur. Det er det største minus ved den
materialistiske civilisation, der blot er en ydre
manifestation af sjælen.
Folk er forelskede i den glitrende manifestation af den kosmiske krop eller den individuelle
krop, men de forsøger ikke at forstå det grundliggende princip bag denne glitrende situation.
Kroppen ser meget smuk ud, arbejder med
fuld kraft og udviser store træk af talent og
fantastisk hjernearbejde. Men så snart sjælen
er væk fra kroppen, bliver hele denne glitrende
situation med kroppen ubrugelig. Selv de store
videnskabsmænd, der har givet mange fantastiske videnskabelige bidrag, har været ude
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af stand til at spore det personlige selv, der er
årsagen til sådanne vidunderlige opdagelser.
I bund og grund forsøger Krishnabevidstheds-bevægelsen derfor at undervise i
denne videnskab om sjælen, ikke på nogen
dogmatisk måde, men igennem fuldstændig
videnskabelig og filosofisk forståelse. Baggrunden for denne krop er sjælen, hvis tilstedeværelse kan opfattes ved hjælp af bevidsthed.
På samme måde kan man i den kosmiske
manifestations universelle krop opfatte den
Højeste Herre eller den Absolutte Sandheds
tilstedeværelse gennem tilstedeværelsen af
Oversjælen og overbevidsthed.
Den Absolutte Sandhed forklares systematisk i Vedanta-sutra (generelt kendt som
Vedanta-filosofi), der igen forklares af SrimadBhagavatam, en kommentar til Vedanta-sutra
af samme forfatter. Bhagavad-gita er det
indledende studium til Srimad-Bhagavatam
til forståelse af den naturlige position af den
Højeste Herre eller den Absolutte Sandhed.
En individuel sjæl forstås i tre aspekter: først
som bevidstheden, der gennemstrømmer hele
kroppen, dernæst som den åndelige sjæl inde
i hjertet og i sidste ende som en person. På
samme måde erkendes den Absolutte Sandhed først som upersonlig Brahman, dernæst
som den lokaliserede Oversjæl (Paramatma)
og i sidste ende som Guddommens Højeste
Personlighed, Krishna. Krishna indbefatter alt
andet. Eller med andre ord er Krishna på samme tid Brahman, Paramatma og Guddommens
Personlighed, ligesom hver af os på samme tid
er bevidsthed, sjæl og person. Den individuelle
person og den Højeste Person er kvalitativt ét,
men kvantitativt forskellige, ligesom en dråbe
havvand og den umådelige masse af havvand
begge er kvalitativt det samme. Den kemiske
sammensætning af en dråbe havvand og den
umådelige masse af havvand er den samme.
Men mængden af salt og andre mineraler i
hele havet er mange, mange gange større
end mængden af salt og andre mineraler, der
er indeholdt i en dråbe havvand.
Krishnabevidstheds-bevægelsen oprethol4

der individualiteten af sjælen og den Højeste
Sjæl. Fra de vediske Upanisader kan vi forstå,
at både den Højeste Person (eller Gud) og den
individuelle person er evige levende væsener.
Forskellen er, at det højeste levende væsen
eller den Højeste Person opretholder alle de
utallige andre levende væsener. I den kristne
forståelse indrømmes det samme princip, for
der står i Biblen, at de afhængige levende
væsener skal bede til den Højeste Fader, så
Han vil give dem de ting, de behøver til deres
opretholdelse, og undskylde dem for deres
syndige aktiviteter.
Det kan forstås fra hver eneste kilde til skriftlige bud, at den Højeste Herre eller Krishna
er opretholderen af det afhængige levende
væsen, og at det er det afhængige levende
væsens pligt at føle sig meget forbunden over
for den Højeste Herre. Det er hele grundlaget
for religiøse principper. Uden disse anerkendelser er der kaos, som vi for øjeblikket kan
se det i vores daglige erfaring.
Alle forsøger at blive den Højeste Herre,
enten socialt, politisk eller individuelt. Derfor er
der konkurrence om dette falske herredømme,
og der er kaos over hele verden, individuelt,
nationalt, socialt, kollektivt. Krishnabevidstheds-bevægelsen forsøger at etablere Guddommes Absolutte Personligheds overhøjhed.
Det er meningen, at den, der har fået en menneskelig krop og intelligens, skal have denne
forståelse, for denne bevidsthed gør éns liv
fremgangsrigt. Denne Krishnabevidsthedsbevægelse er ikke en ny introduktion fra nogle
intellektuelle spekulanter. I virkeligheden blev
bevægelsen startet af Krishna Selv. På Kuruksetras slagsmark for mindst 5.000 år siden
blev bevægelsen præsenteret af Krishna i
Bhagavad-gita. Fra Bhagavad-gita kan vi også
forstå, at Han havde talt dette bevidsthedssystem længe, længe før – for mindst 40 millioner
år siden – sådan som Han havde givet det til
solguden, Vivasvan.
Denne bevægelse er på ingen måde ny. Den
kommer ned igennem en discipelrække og fra
alle de store ledere af Indiens vediske civilisa-

tion inklusive Sankaracarya, Ramanujacarya,
Madhvacarya, Visnu Swami, Nimbarka og i
senere tid Herren Caitanya. Discipelrækken
bliver stadig fulgt i dag. Denne Bhagavadgita er også meget bredt anvendt i alle dele
af verden af store professorer, filosoffer og
religiøse mennesker. Men i de fleste tilfælde
bliver principperne ikke fulgt, som de er.
Krishnabevidstheds-bevægelsen præsenterer
Bhagavad-gitas principper, som de er, uden
nogen fejlfortolkning.
Fra Bhagavad-gita kan vi forstå fem hovedprincipper, nemlig Gud, det levende væsen,
de materielle og åndelige naturer, tid og handlinger. Af disse fem ting er Gud, det levende
væsen, naturen (materiel eller åndelig) og tid
evige. Men handlinger er ikke evige.
Handlinger i den materielle natur er forskellige fra handlinger i den åndelige
natur. Selv om den åndelige sjæl
er evig, sådan som vi har forklaret
det, er handlinger, der gøres under
indflydelse af den materielle natur,
midlertidige. Krishnabevidsthedsbevægelsen sigter efter at placere
den åndelige sjæl i hans evige
handlinger. Vi kan praktisere evige
aktiviteter, selv når vi er materielt
beskæftigede. At handle åndeligt
kræver blot vejledning, men det er
muligt under foreskrevne regler og
reguleringer.
Krishnabevidstheds-bevægelsen underviser i disse åndelige
handlinger, og hvis man trænes i
sådanne åndelige aktiviteter, overføres man til den åndelige verden,
som man finder masser af beviser
på i den vediske litteratur inklusive
Bhagavad-gita. Den åndeligt trænede person kan let blive overført
til den åndelige verden igennem
en ændring af sin bevidsthed.

øjeblikket er vores bevidsthed materielt
forurenet. For eksempel er vand, der regner
ned fra en sky, rent, men så snart vandet
kommer i kontakt med jorden, bliver det
med det samme mudret. Men hvis vi filtrerer det samme vand, kan dets oprindelige
renhed genvindes. På samme måde renser Krishnabevidstheds-processen vores
bevidsthed. Og så snart vores bevidsthed
er klar og ren, er vi kvalificerede til at blive
overført til den åndelige verden til vores evige liv af viden og lyksalighed. Det er, hvad
vi længes efter i denne materielle verden,
men vi bliver frustreret for hvert skridt, vi tager, på grund af materiel forurening. Derfor
bør denne Krishnabevidstheds-bevægelse
tages meget alvorligt af menneskesamfundets ledere.

Bevidsthed er altid til stede,
for den er symptomet på den
levende åndelige sjæl, men for
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MIT ÆRESORD: AT VÆRE DEDIKERET
I EN IKKE-DEDIKERET VERDEN
af Mahatma Dasa

Forestil dig dette. Efter millioner af liv vender
du endelig tilbage til den åndelige verden. Da
du nærmer dig Golokas porte, bliver du bedt
om at vente, for Krishna vil gerne Selv komme
og byde dig velkommen. Du bliver mere og
mere spændt for hvert øjeblik. Du kan dårligt
tro, at du endelig er kommet hjem til dit evige
hjem.
På afstand ser du en smuk blå form komme
imod dig. Efter at have vandret gennem
8.400.000 livsformer siden tidernes begyndelse får du omsider et glimt din evige Elsker
og Ven. Hans charmerende skikkelse fanger
dine øjne og dit sind. Du drikker Hans skønhed
med dine øjne, som om det var den sødeste
nektar. Dit hjerte begynder at banke i forventning om at kunne tale med Krishna, røre ved
Ham og danse med Ham.
Du kan ikke lade være med at græde, når
du tænker tilbage på de utallige liv, hvor du
vendte Krishna ryggen, og den kendsgerning,
at nu bliver du genforenet med Ham. Omsider
kommer den Højeste Herre som den mest
charmerende kohyrdedreng tættere på dig.
Dette er det største øjeblik i din evige eksistens. Du står spændt og venter. Du er målløs.
Krishna ser ud til at være bekymret over et
eller andet. Han er glad for at se dig, men der
er også et alvorligt udtryk over Hans ansigt.
Han fortsætter med at betragte dig i nogle
øjeblikke uden at sige noget. Imens du venter,
undrer du dig over, hvad Hans første ord vil
være. Hvert sekund føles som en evighed.
Du tænker: ”Vil Han udtrykke Sin glæde over
at se, at jeg er vendt tilbage til den åndelige
verden? Vil Han udtrykke Sin kærlighed til
mig?” Ikke desto mindre ser Han ud til at være
bekymret over et eller andet, og det forvirrer
dig. Til sidst ser Han på dig med medfølelse i
øjnene og siger:
”Jeg ved ikke, om jeg kan stole på dig.”
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Du er sønderknust. Dit sind kører rundt. Du
kan ikke holde op med at græde. Den kendsgerning, at Krishna tvivler på, at Han kan stole
på dig, river dit hjerte i stykker. Du ønsker bare
at forsvinde ned i et hul. Tanken om, at du har
svigtet eller skuffet Ham, der fortjener al din
tillid, er ikke til at bære.
Krishna venter ved din side, indtil du gradvist
falder til ro. Du vil sige til Ham: ”Jo, du kan stole
på mig.” Men når du tænker over, hvorfor han
stiller spørgsmål ved din pålidelighed, tænker
du på løfter, du taget over for Ham, din guru,
din ægtefælle, dine venner – og selv over for
dig selv – løfter, som du ikke altid har holdt.
Du havde selvfølgelig dine grunde til ikke at
holde dem. Men uanset hvad grundene var,
ved du nu, at du svigtede Krishna.
Kan Gud stole på mig?
Hvad nu, hvis Krishna viste Sig for dig i dag?
Ville Han have grund til at sige den samme
ting til dig? At tænke: ”Er jeg pålidelig over for
Gud og guru?” er en kraftfuld meditation til at
bringe fokus på vores forhold til forpligtelse.
Viser dine handlinger Krishna, at Han kan stole
på dig, at du holder de løfter, du har taget og
fortsætter med at tage over for Ham, din guru
og andre? Er du med andre ord hundrede procent forpligtet til dine løfter? Hvis ikke, må du
se at blive det, ellers beder du om problemer.
Krishna beder os i Bhagavad-gita om at give
Ham alt, vi gør, spiser, ofrer og giver bort. Ligesom man kan ofre en eksisterende ting eller en
handling her og nu til Krishna, kan vi også ofre
en fremtidig handling til Ham sammen med
beslutsomheden om at gennemføre den. En
sådan ofring af beslutsomhed er typisk for et
løfte. En efterfølgende ændring i éns hensigt
er ligesom at tage en ting tilbage, når den allerede er blevet helliget til Krishna. Tænk på det
som at tage mad væk fra Krishnas tallerken,

efter at det er blevet båret til alteret.
Løfter er personlige
Når vi aflægger et løfte over for Krishna,
er det en hjælp at tænke på det i relation til
vores personlige forhold til Ham. Hvis man for
eksempel giver et løfte til en meget kær ven
og så finder ud af, at det er vanskeligt eller
ubekvemt at holde det, vil man sandsynligvis
alligevel holde det, hvis man ved, at ens ven
vil blive ked af det, hvis man ikke gør det. Vi
kan tænke på samme måde med vores løfter
til Krishna. Når det er vanskeligt for os at holde
vores løfter, er det en hjælp at tænke, at vi vil
svigte Krishna, hvis vi bryder vores løfter. Og
hvis jeg svigter Krishna, skader det mit forhold
til Ham.
Steven Covey taler om den følelsesmæssige
bankkonto. Hver gang man gør noget positivt
i et forhold, laver man et indskud på sin følelsesmæssige bankkonto. Hver gang man gør
noget negativt, hæver man på den. Hvis man
finder det vanskeligt at overholde løfter, er det
nyttigt at tænke på det som ens følelsesmæssige bankkonto hos Krishna. Man kan gøre sit
forhold til Krishna upersonligt ved at tænke, at
Han ikke virkeligt får det dårligt, når man ikke
holder sine åndelige løfter og tilsagn til Ham.
Men siden Han ønsker, at vi skal elske Ham
og komme tilbage til Ham, må vi ikke tro, at
det ikke sårer Ham på et eller andet niveau
hver gang, vi gør noget, der fjerner os fra Ham.
Hvordan man gør noget
En anden tanke er at overveje sit forhold
til forpligtelser generelt. Tænk på, om manglende evne eller uvillighed til at være pålidelig
i åndeligt liv også påvirker din pålidelighed i
andre forhold og omvendt. Jeg tror, det gør
det. Som det siges: ”Hvordan man gør noget,
er hvordan man gør alt.”
Løfter giver os kraft
Prabhupada fortalte ikke, at folk hovedsageligt holder løfter, fordi de er sansebeherskede
eller åndeligt stærke. Han sagde, at folk holder

løfter, fordi de værdsætter deres ord eller ære.
Fordi de værdsætter deres æresord, tolererer
de provokationer, der kunne få dem til at bryde
deres løfter. Han vidste, at det ikke var let, og han
vidste, at mange af dem, der tog initiering, havde
en meget degraderet fortid. Men han vidste
også, at vi kunne holde fast i Krishna-bevidsthed,
hvis vi tog vores løfter til hjerte. Han lærte, at
løfter giver os kraft til at gøre, hvad der normalt
ville være vanskeligt. De får os til at vokse og
overskride vores normale evner.
Vi kan let vende denne formel om. Hvis
vi tror, at vi har brug for åndelig styrke til at
overholde vores løfter, er det naturligt at give
åndelig svaghed skylden for et fald. Men det
er det, at vi er forpligtet over for de løfter, vi
giver guru og Krishna, der giver os styrken til
at være selvbeherskede. Det er ligesom at
faste. Når man først har besluttet sig for at
faste på en bestemt dag, får man styrken til
at gøre det. Hvis man tænker: ”Måske vil jeg
faste hele dagen,” er der gode chancer for, at
man ikke vil gøre det. Vil man låne penge til
en ven, der kommer med en kontrakt, hvor der
står: ”Måske vil jeg betale dig tilbage.”?
Har I nogensinde hørt nogen sige: ”Jeg har
ikke energi til at træne."? Det virker logisk for
dem, at der er brug for energi til at træne. Men
vi ved, at grunden til, at de ikke har energien,
er, at de ikke træner. At sige: ”Jeg har ikke
den åndelige styrke til at holde mine løfter,”
er nøjagtigt det samme som at sige: ”Jeg har
ikke energien til at træne.”
Da Prabhupada blev spurgt, hvordan vi
bliver beslutsomme, svarede han, at vi bliver
beslutsomme ved at følge de regulative principper. Den hengivne, der stillede spørgsmålet, blev forvirret, for det, han virkelig mente,
var: ”Hvordan får vi beslutsomheden til at
følge principperne?” Prabhupada svarede, at
det ikke er vores problem, hvordan vi får beslutsomheden. Det er Krishnas opgave at give
os beslutsomhed. Dermed mente han, at hvis
vi blot forpligter os til vores løfter, vil Krishna
give os styrken og beslutsomheden til at følge
dem. Hvorfor? Fordi det er Krishnas opgave at
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give os styrken. Prabhupada gjorde opmærksom
på, at vi kan ikke kæmpe mod maya, men vi kan
stå bag Krishna, der spreder mayas mørke. Når
man holder sine løfter, står man i Krishnas lys.
Et perspektiv på de fire regulative
principper
Det virker umuligt for de fleste mennesker i
Kali-yuga at følge de fire regulative principper.
På grund af det kan det være let at tænke, at
jeg er kun et menneske, og det er “normalt”,
at jeg ikke kan følge. Ja, det er sandt, at det er
normalt ikke at følge, men det er ikke meningen, at vi som hengivne skal være “normale.” I
Kali-yuga betyder normal at have sex, indtage
stoffer, spise kød og spille. “Normal” vil sige at
leve under Kalis indflydelse, eller som Prabhupada sagde det, at være et offer for Kali-yuga.
Selv om det kan virke som en ophøjet ting at
følge de fire regler, så Prabhupada det på en
anden måde. Det er såmænd bare den måde,
fromme mennesker handler på.
At tænke på de regulative principper på
denne måde får dem ned på jorden. De er
ikke et sæt regler, som kun særlige sjæle kan
følge. Prabhupada mente tilmed, at ved at
etablere varnasrama-dharma kan alle følge
disse principper. Det er vigtigt ikke at sætte
disse fire regler op på så høj en piedestal, at de
virker som en overmenneskelig opgave, der er
reserveret for helt specielle hengivne at følge.
Hvad gør det ved dig?
Tænk lige nu på alle de løfter, du ikke har
holdt – de små såvel som de store. Måske har
du ikke afleveret noget tilbage, du har lånt.
Måske venter nogen, at du skal ringe til dem
eller svare på en e-mail, og du har udsat det.
Det kunne være, at du lovede en ven eller din
ægtefælle, at du ville gøre dem en tjeneste,
men ikke har fundet tid til at gøre det. Hvad
står der på din liste? Og så er der selvfølgelig
de større løfter og tilsagn, som du måske ikke
har overholdt: at sige et fast antal runder, recitere dit gayatri, følge de regulative principper,
trofasthed over for din ægtefælle osv.
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Brug et minut til at gøre følgende, før du
læser videre. Du kan gøre det i sindet, hvis du
ønsker det. Denne øvelse vil virkelig hjælpe
dig. Kan jeg stole på, at du gør det, før du
fortsætter?
Skriv nu ned eller tænk på grundene til, at
du ikke har holdt disse tilsagn og løfter. Disse
er grundene, som du fortæller til dig selv,
hvorfor du ikke har gjort dem. Her er nogle af
grundene, folk giver i min workshop for ikke
at holde de små løfter, de giver:
”Jeg glemte det.” ”Jeg har for travlt.” ”Jeg
er doven.” Jeg er oversvømmet af ting, jeg
skal gøre.” ”Det er ikke vigtigt.” ”Jeg kan ikke
finde tid til det.” ”Det er i orden, hvis jeg ikke
gør det.” ”Jeg har ikke lyst til at gøre det.” ”Det
er lige meget.” ”Jeg gør det på et tidspunkt.”
”Jeg har vigtigere ting at gøre.” ”Jeg ved ikke,
hvorfor jeg glemte det.”
For de mere seriøse løfter eller tilsagn har
deltagerne givet disse grunde:
”Jeg kan bare ikke gøre det.” ”Så tolerant
er jeg ikke.” ”Det er for vanskeligt.” ”Jeg er
for svag.” ”Krishna forstår.” ”Jeg var ung, da
jeg lovede det.” ”Jeg vidste ikke, hvad jeg
gjorde, da jeg lovede det.” ”Jeg mente det
ikke virkeligt, da jeg lovede det.” ”Jeg har
problemer nok med bare at holde sammen
på mit materielle liv.” ”Jeg lærte ikke at være
ansvarlig, da jeg voksede op.” ”Jeg ved ikke,
hvorfor jeg aflagde det løfte.” ”Jeg skulle ikke
have taget det løfte.” ”Personen er ikke min
tidligere overgivelse værdig.”
Så lav din liste, før du læser videre.
Lad os nu forestille os følgende. Din bedste
ven, som du har kendt hele dit liv, starter en
forretning. Dette er ikke bare ligesom enhver
anden forretning. Det er en forretning i en
voksende industri, der har et enormt potentiel
for vækst. Hvis din ven kan komme med på
vognen nu, er det sikkert, at han vil tjene en
formue. Han har brug for 1.000.000 kr. til at
investere i forretningen. Det træffer sig lige
netop sådan, at du har været i stand til at
spare 100 kr. sammen om dagen de sidste 20
år, og med renter og renters rente har du nu

samlet dig en opsparing på 1.000.000 kr. Din
plan er at trække dig tilbage om to år og flytte
til Vrindavana. Du vil kunne gøre dette ved at
leve af renterne af din million.
Din bedste ven kommer til dig med ideen
om sin forretning og beder dig om et lån på
en million. Han lover dig, at han vil betale dig
tilbage inden for to år. Udsigterne for forretningen er så gode, at han tilbyder at betale dig
18 procent i rente på lånet. Siden du ikke har
tænkt dig at flytte til Vrindavana før om to år,
og du gerne vil hjælpe ham, er du glad for at
låne ham pengene. Med de 18 procent i rente
er det også en god forretning for dig.
Undskyldninger
Aftalen er, at han vil begynde at betale dig
85.000 kr. om måneden om seks måneder.
Når du er klar til at gå på pension, vil du have
fået din million tilbage med rente.
Det er nu et år senere, og hans forretning
gik ikke som planlagt. Din ven har kun betalt
dig 85.000 kr. en enkelt gang. Du begynder at
blive lidt bekymret, men siden han er så nær
en ven, og du stoler på, at han holder sit ord,
er du ikke alt for bekymret.
Det er nu atten måneder senere, og han har
ikke givet dig mere tilbage endnu. Du har en
alvorlig samtale med ham og finder ud af, at
han ikke kommer til at betale dig mere tilbage.
Du er chokeret. Du kan ikke tro, at en ven ville
gøre dette imod dig.
Lad os nu gå tilbage til din liste over grunde
til ikke altid at holde dine løfter. Forestil dig, at
denne ven giver de selv samme grunde til at
forklare (eller retfærdiggøre), hvorfor han ikke
vil betale dig tilbage.
Hvordan får det dig til at føle?
Løfter, forpligtelser og tilsagn handler om
personlige forhold. Hvis man virkelig værdsætter personer og forholdene, man har til
dem, vil det så ikke vise sig i, hvordan man
betragter de forpligtelser, man har påtaget
sig over for dem? Er det ikke i en vis grad
en selvmodsigelse at sige: ”Jeg værdsætter
vores forhold, og jeg elsker dig virkelig,” men

på samme tid ikke holde sit æresord over for
den person?
At anerkende sandheden i disse spørgsmål
(dvs. svare ja på dem) har gjort utrolige ting
for at styrke min forpligtelse over for de løfter,
jeg har aflagt til Srila Prabhupada, såvel som
at styrke de forpligtelser, jeg har påtaget over
for andre, specielt dem, som jeg holder af. I
min granskning af mit æresord har jeg opdaget grunden til, at jeg måske ikke følger mine
løfter fuldkomment (dette inkluderer at tænke
på ikke at følge dem, imens jeg udadtil følger
dem), er, at jeg ikke 100 procent har viet mig
til de løfter, jeg har aflagt. Hvis du kan forestille
dig en situation, hvor det vil være så godt som
umuligt for dig at holde dine løfter, såsom en
uhyre mængde penge, al berømmelse i verden, lette muligheder for at nyde det modsatte
køn, komme til de himmelske planeter osv.,
må du også erkende, at du endnu ikke er 100
procent dedikeret.
Men hvis vi ikke er 100 procent forpligtet over
for guru og Krishna, vil maya finde det lille sted,
hvor hun kan komme ind, den ene procent af
ikke-forpligtelse, det svage led, og der vil hun
komme ind. Du ved, hvor dit svage led ligger.
Det er der, maya konstant arbejder på dig. Det
siges, at man er kun lige så sund som sit svageste organ. På samme måde er vi kun lige så
stærke som vores svageste forpligtelse over for
guru og Krishna.
At meditere på disse spørgsmål har hjulpet
mig til at lukke disse steder på kraftfulde
måder. Det er næsten mystisk. Tænk over
disse spørgsmål. Tag dem med dig. Stil dem
hundrede gange om dagen. Hvis du ikke får
andet ud af denne tekst end dette, har du
virkelig fået alting.
Så spørg dig selv: ”Hvor meget værdsætter
jeg mit forhold til Krishna, min guru, min ægtefælle, mine venner, mine forretningspartnere?”
Værdsætter jeg disse forhold nok til at holde
alle de løfter, jeg har aflagt og aflægger over
for dem?
Kilde: http://www.dandavats.com/?p=3399
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BESØG I
AHOVALAM
af Dhruva Dasa

I anledning af Nrsimha-caturdasi, Herren Nrsimhas fremkomstdag den 17. maj, bringes her en
artikel fra Back to Godhead, januar 2001. Dhruva Dasa, en ung amerikansk hengiven, fortæller om
sin tur til Ahovalam i Sydindien, et berømt helligt sted, der specielt er viet til Herren Nrsimhadeva.
Jeg blev født i 1980 som søn af hengivne
forældre i New Vrindavanas store Hare Krishna-samfund i West Virginia. Lige fra jeg var
spæd, tog mine forældre mig med til templet
hver dag. Gradvist blev jeg allerede som barn
knyttet til den store, frygtindgydende Deitet
af Krishnas form som Herren Nrsimhadeva
(Narasimha) og til Hans fremmeste hengivne,
drengehelgenen Prahlada. Da jeg var seks år
(samme alder som Prahlada), gav præsten
mig lov til at assistere ham i tempeltilbedelsen
af Herren Nrsimhadeva. Selv om Herren så
grum ud, følte jeg mig altid beskyttet, når jeg
stod foran Ham.
Da jeg var seksten, besøgte min familie
Indien. Jeg blev forelsket i landets åndelige
atmosfære og besluttede mig for at komme
tilbage så hurtigt som muligt. Som attenårig
havde jeg bestemt mig for at tage af sted
alene. Jeg arbejdede hårdt for at spare penge
op til turen og brød mit hoved over mit bestemmelsessted. Indien er så stort, så hvor skulle
jeg tage hen?
En dag besøgte jeg Hare Krishna-templet
i Miami. Jeg kastede et blik i en stak gamle
numre af Back to Godhead, og en tilfældig
vind blæste det øverste blad åbent på et
helsidesbillede af Herren Nrsimhadeva. Det
var, som om billedet inviterede mig. Jeg læste
den ledsagende artikel og blev forbløffet over
at høre om en ung sannyasi, Indradyumna
Swami, der havde foretaget en utrolig rejse til
Ahovalam, et afsidesliggende sydindisk helligt sted, som efter sigende skulle være selve
stedet, hvor Herren Nrsimhadeva gjorde det
af med den onde Hiranyakasipu. Hans artikel
inspirerede mig så meget, at jeg på stedet
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fæstnede mit sind på den vanskelige pilgrimsrejse til Ahovalam.

Advarsler
Jeg begyndte mit indiske eventyr i Vrindavana, hvor jeg besøgte en bemærkelsesværdig
treøjet Deitet af Nrsimhadeva. Derfra fortsatte
jeg syd på til flere berømte hellige steder inklusive Srirangam og Tirupati, mit sidste stop
før Ahovalam.
De hengivne i Tirupatis ISKCON-tempel
spurgte mig, hvor jeg skulle hen derfra. Jeg
nævnte Ahovalam, og de så på mig, som om
jeg var skør, og bad mig indtrængende om
ikke at tage dertil. De så dog snart, at de ikke
kunne få mig fra det, og rådede mig i stedet
på det kraftigste til kun at blive der i én dag
og hurtigt komme væk derfra. Jeg troede, at
de lavede sjov med mig, indtil det gik op for
mig, at jeg var den eneste, der lo. En erfaren
hengiven advarede mig om, at der er folk der,
der forsøger plyndre og dræbe én, og den
omgivende jungle er fyldt med vilde dyr som
bjørne, tigre og kobraer. Disse opmuntrende
ord gjorde mig skrækslagen, men også endnu
mere spændt! Rejsen ville så sandelig teste
min tro på Herren Nrsimhadeva.
Efter en udmattende ti timers bustur ankom
jeg til Allagada Station, hvorfra jeg skulle videre med bus til Ahovalam. Mens jeg ventede,
omringede en stor gruppe mennesker mig,
det eneste hvide menneske på hele stedet.
En engelsktalende mand spurgte mig, hvor
jeg skulle hen. Da jeg svarede: ”Ahovalam,”
kiggede han meget underligt på mig. Han
fortalte mængden, hvad jeg havde svaret, og
alle stirrede om muligt endnu mere på mig.

”Hvorfor vil du hen til sådant et sted?”
spurgte han. ”Det er et meget farligt sted.”
”Jeg vil se Herren Nrsimhadeva,” svarede
jeg.
”Må Han beskytte dig,” udbrød han alvorligt
og gik væk.
Da jeg nærmede mig Ahovalam i bussen,
kunne jeg mærke, hvordan mine lemmer
begyndte at skælve, og mit hjerte bankede
hurtigt. Jeg vidste ikke, hvad der ventede mig,
men jeg var på vej for at se min Herre i Hans
eget hjem.

Herren sender en guide
Efter en time i bussen igennem ingenmandsland kom jeg til den lillebitte landsby Nedre
Ahovalam. Der så jeg Herren Nrsimhadeva
i templet Laksmi-Narasimha, den første af ni
af Herrens former, der kan ses i Ahovalams
område. Derefter arrangerede jeg en primitiv
overnatning, den eneste, der var tilgængelig.
Et brusebad var en spandfuld vand, man
hældte over sig selv.
Jeg var midt i mit bad, da en eller anden

bankede på døren og kaldte på mig: ”Hallo.
Hare Krishna!”
På grund af advarslen imod tyve åbnede jeg
døren forsigtigt. Der stod to indiske mænd.
Den ene af dem, der var høj og så helgenagtig ud, præsenterede sig som Madhu fra
Vijaywada. For flere år siden havde han boet
i en ISKCON-asrama og var nu initieret inden
for Ramanujas tradition. Han fortalte, at han
havde hørt, at jeg gerne ville se alle Herren
Narasimhas ni former.
”Ja,” svarede jeg, mens jeg tænkte, at ordet
sandelig havde spredt sig hurtigt her.
Han fortsatte: ”Jeg skal af sted i morgen
tidlig. Hvorfor rejser vi ikke sammen? Jeg har
været der flere gange og kan tage dig med til
alle de ni former.”
Jeg var overbevist om, at dette måtte være
Nrsimhas arrangement, så jeg gik beredvilligt
med til det. Jeg spurgte Madhu, hvor meget
han skulle have for det.
”Jeg er glad for bare at tjene en anden hengiven,” svarede han ydmygt.
Madhu tilføjede, at for at se alle ni former
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på én dag ville vi være nødt til at
overnatte i junglen.

Vandringen begynder
Om morgenen stod jeg tidligt op
og mødte Madhu. Vi besøgte det
nærliggende Laksmi-Narasimha
tempel for at bede om en sikker
rejse. Jeg huskede et fotografi i
det gamle Back to Godhead og
genkendte den samme pujari, der
havde taget Indradyumna Swami
med på hans tur her i 1979.
Vores vandring til BhargavaNarasimha, den anden af de ni
lokale former af Nrsimhadeva, tog
os igennem en tyk jungle med stier
i alle retninger. Madhu nævnte, at
lige meget hvor mange gange man
kommer der, kan man aldrig huske
vejen.
”Man er nødt til at afhænge af
Herren,” bemærkede han.
Og faktisk var det næste, der
skete, at vi for vild. Jeg blev bange.
Men til sidst fandt vi vejen og ankom
til det smukke tempel, hvor vi sang
for en stund. I fortiden har mange
store vismænd tilbedt Deiteten
her. Madhu fortalte, at Deiteten har
navn efter Parasurama (der også
er kendt som Bhargava), Guds
krigerinkarnation. Parasurama havde udført
askese nær Ahovalam på et sted, der nu
kaldes Ramatirtha.
Dernæst begav vi os på vej til den tredje
form, Catravada Narasimha. Madhu nævnte,
at hvis vi var heldige, ville vi være i stand til at
se alle ni former på denne hellige dag. Catravada var en lang vandring fra byen, men jeg
var overordentlig glad for at se Ham. Han var
lysende og havde et stort smil. Vi fik lov til at
røre Hans lotusfødder med vores hoveder.
Nær Catravada er Yogananda Narasimha,
den sidste af Herren Narasimhas ni former i
Nedre Ahovalam. Han så pragtfuld og kraftfuld
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ud. Af de ni Narasimhaer siges Yogananda at
være den mest barmhjertige.
Vi løb tilbage for at nå bussen til Ahovalam,
en tur gennem et farligt og lumsk terræn. Efter
et stykke tid standsede bussen, og chaufføren
gav tegn til, at vi skulle af. Jeg så intet andet
end jungle, men da bussen kørte videre, kom
Karanja Narasimhas tempel inden for synsvidde. Han er opkaldt efter et frugtbærende
træ, der vokser ved siden af templet.
Efter nu at have besøgt de første fem
Narasimha-former måtte vi gå resten af vejen
til den næste, Ugra Narasimha, en Deitet,
der er gemt bort i en hule mellem to bjerge.

Gåturen var smuk. Overalt var der uberørt
jungle, der var overgroet og fuld af vilde dyr,
som vi heldigvis ikke mødte. Hurtigt kom vi til
Ugra Narasimhas tempel, der var bygget inde
i Hans hule. Deiteten så grum ud. Vi bad om
at måtte få en sikker tur til vores næste stop,
Ugra Stambha’en, der siges at være den faktiske søjle, som Herren Narasimha kom ud fra.

På toppen af den historiske søjle
Efter en afstikker til det ældgamle huletempel Varaha Narasimha fulgte vi et vandløbsleje
til Ugra Stambhaen og den syvende form,
Jvala Narasimha. Terrænet viste sig at være
særdeles vanskeligt. Madhu fortalte mig, at
ikke mange kommer denne vej, for man er
nødt til at krydse et enormt og farligt vandfald.
På vejen op så jeg et par trækasser ved siden
af stien.
”De er til dem, der dør under klatringen,”
sagde Madhu.
Det havde jeg ikke brug for at høre.
Jvala Narasimha-templet trykker sig op ad
en klippeside og siges at være det præcise
sted, hvor Herren dræbte dæmonen Hiranyakasipu. Ved siden af templet løber et stort
vandløb. På stedet, hvor Narasimha vaskede
Sine hænder efter at have slået dæmonen
ihjel, er vandet blodrødt og mærkes endda
ligesom blod.
Efter at have klatret endnu mere nåede vi
toppen af den store stensøjle. Udsigten var
imponerende. Jeg havde svært ved at tro, at
vi faktisk var nået frem. Vi havde gået hele
dagen med meget lidt at spise og kun vand
at drikke, men jeg havde ikke tænkt på noget
ud over spændingen over at være på dette
åndelige sted.
Min selvtilfredshed varede kun kort. Nu var
det tid til at gå videre til den ottende form,
hvilket betød endnu en lang vandring igennem bjergene. Omsider nåede vi frem til
templet Mohaloha Narasimha, der befandt
sig på siden af et bjerg. Ifølge Madhu udførte
Laksmi askese her for at få lov til at gifte sig
med Herren.

Dernæst gik vi hen til Prahladas skole,
der har sanskritskrift på væggene tilbage fra
dengang, Prahlada studerede her. Nær dette
højtliggende, bjergrige sted var en anden hule
med en smuk Deitet af Yoga Narasimha. Men
vi havde fortsat et sted mere at nå: Deiteten
af Bhavana Narasimha, seks og en halv kilometer væk.
Selv om Madhu havde advaret mig imod at
gå i forvejen på stien, gjorde jeg det alligevel.
Pludselig gled en enorm kobra ud foran mig.
Den så ud til at være over tre meter lang. Jeg
fulgte Madhus advarsel og lod ham gå i spidsen. Junglen var meget farlig, selv om dagen.
Nu var det tæt på at være mørkt, og vi havde
stadig flere kilometer tilbage.
Da vi gik op ad bjergstien, råbte nærliggende
landsbyboere vredt efter os. Madhu fortsatte
bare med at gå. Oppe på en rasteplads på
bjergtoppen fortalte han mig, at de havde
sagt, at det er forbudt at gå ind i junglen om
aftenen på grund af de vilde dyr. Folk, der går
derind, kommer aldrig ud igen, sagde de. De
fortalte også, at man bør ikke besøge Bhavana-templet om natten, for på den tid kommer
halvguderne for at tilbede Herren Narasimha.
Nu var jeg virkelig bange. Så så jeg en død
slange midt på stien. Et dårligt tegn, bemærkede Madhu, men vi måtte blot afhænge af
Herren for beskyttelse. Pludselig var det bælgravende mørkt. Jeg fandt min lille lommelygte
frem. Jeg rystede af skræk og bad til Herren
Narasimha om beskyttelse.

Beskyttet af ild
På trods af mørket nåede vi på en eller
anden måde over det store bjerg. Ovre på
den anden side blev vi forbløffet over at se, at
skoven foran os var i brand undtagen på den
smalle sti, vi fulgte.
Jeg tænkte, at det måtte være Herren
Narasimha, der oplyste junglen og holdt de
vilde dyr væk.
Branden fortsatte hele vejen til templet.
Omsider nåede vi frem til den niende og
sidste Deitet. Herren Narasimha og Hans led13

sagerske var meget smukke. Vi takkede Dem
for at have givet os lov til at få Hans audiens.
Vi var udmattede, og det var for mørkt til at
gå tilbage, så vi besluttede os for at sove i den
forreste del af det lille tempel. Jeg forsøgte at
falde i søvn, men jeg var alt for begejstret og
forbavset over at sove i Herrens tempel.
Pludselig mærkede jeg et eller andet snuse
til mig og røre ved mig bag min nakke og øre.
Jeg sprang op og så ingenting. Madhu sagde,
han ville blive oppe for at se, hvad det var. Han
tændte lommelygten og begyndte at fortælle
mig fantastiske historier om Herren. Så med
et ordentligt smæld gik den splinternye lommelygte ud. Vi prøvede alt for at få den til at
virke igen, men uden held.
Netop da begyndte en voldsom vind. Jeg
undrede mig over, om vi fornærmede halvguderne ved at være der. Efter en stund faldt jeg
i søvn blot for igen at blive vækket af Madhu,
der febrilsk trak mig ind i templets inderste
helligdom. Jeg var så søvndrukken, at jeg
ikke spurgte hvorfor. Madhu smækkede hurtigt
lågen i og sikrede den så godt, han kunne.

Lodne gæster
Da jeg så op, blev jeg målløs over at se, at
jeg sad lige ved soklen til Herren Narasimhadevas lotusfødder. Jeg lagde mig ned og
følte mig fredfyldt. Så blev stilheden brudt
af et brøl, der gav kuldegysninger helt ind til
marven. Jeg stivnede og hviskede til Madhu:
”Hvad var det?”
Han forsikrede mig for, at der var intet at
være bange for.
”Bare sov,” sagde han.
Den næste morgen startede vi på en lang
vandring til to andre Narasimha-templer ved
navn Giridhari og Jyoti. Jyoti var den mest
forbløffende og frygtindgydende Deitet af alle
dem, jeg havde set. Hans navn angiver, at skoven vil altid brænde på grund af Hans vrede.
Fra Jyoti var vi i stand til at tage en bus
tilbage til Ahovalam. Den tog syv timer. Vi
var fremme om aftenen og gik direkte hen til
Laksmi-Narasimha-templet, der havde været
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vores første stop på vores tur, for at takke
Herren for Hans beskyttelse. Da vi senere
sad og spiste, forklarede Madhu, hvorfor
han havde flyttet mig ind til den inderste helligdom i Bhavana-templet natten i forvejen.
Imens jeg sov, kom tre kæmpestore vilde
sorte bjørne frem, lugtede til os og gik rundt
omkring templet.
Den næste formiddag vendte vi tilbage til
Bhargava Narasimha, den anden af de ni
former. Jeg følte mig velsignet, da vi fik lov
til at gøre hele templet rent. Lige før vi tog af
sted, blev vi omringet af en flok fra landsbyen.
Madhu talte med dem og oversatte det derefter
for mig. De var chokerede over at se os i live
efter at være gået ind i junglen om aftenen.
De fortalte også, at selv om de var født der
og havde boet hele deres liv i området, var
vi de første mennesker, de havde kendt, som
det var lykkedes at se alle ni former af Herren
Narasimha på den samme dag.

Mødet med Swamien
Det var tid til at rejse videre. Jeg takkede
overstrømmende Madhu, og vi sagde begge,
at vi håbede at møde hinanden igen. På grund
af sin ydmyge og hengivne attitude havde
Madhu været en inspiration for mig. I stedet
for at forsøge at udnytte mig, en uerfaren
ung vesterlænding i et fremmed land, havde
Madhu sørget for alting, selv vores busbilletter. Da min bus skramlede af sted, takkede
jeg Herren Narasimha for at have givet mig
Madhus selskab.
Nogle få dage senere ankom jeg til Jagannatha Puri. Efter at være blevet indskrevet
på et hotel blev jeg forbavset over at høre, at
Indradyumna Swami tilfældigvis boede samme
sted. Jeg havde aldrig mødt ham undtagen
igennem artiklen i det gamle BTG. Jeg gik op
til hans værelse og viste min respekt for ham.
Tårer fyldte hans øjne, da han hørte om rejsen,
jeg havde foretaget i hans fodspor.
Kilde: http://www.backtogodhead.in/spiritual-places-by-dhruva-dasa/

2.000 ÅR
GAMMEL CYKEL
af Lalitanatha Dasa

I Woraiyur, en forstad til byen Tiruchirapalli i Tamil Nadu, Indien, ligger
templet Panchavarnaswamy. Templet
er dedikeret til Herren Siva og er
mindst 1.400 år gammelt, men kan
sagtens være meget, meget ældre.
Mange ting kan fortælles om templets
arkitektur, stenarbejder og skulpturer,
men her skal vi bare se på en enkelt
meget pudsig udhugning.
I et mørkt hjørne på en af væggene
ser man en mand på en cykel. Manden på cyklen er også indisk og ikke
europæisk af race med en overskæg
og et klæde rundt omkring hovedet.
Hans klæder er også typisk indiske.
Historikerne fortæller os, at cyklen
blev opfundet og udviklet i 1800-tallet,
så hvordan kan der være en udhugning
af en cykel i et måske 2.000 år gammelt tempel? Det første spørgsmål er
derfor, om der virkelig er tale om en
mand på en cykel. Svaret ser ud til at
være ja. Når man kigger nærmere, ser
man en mand holde styrets to ender,
og han sidder på cyklens sadel. En af
hans fødder træder helt tydeligt på pedalen,
som man kan se stikke frem under hans fod.
Der er to hjul, og det er meget svært at forestille, at det skulle være noget som helst andet
en cykel.
Men er det ikke bare en ny udhugning fra
det seneste århundrede på en gammel tempelvæg? At templet er gammelt, er ubestrideligt.
Det bliver bl.a. omtalt i Tevaram, en bog på
tamilsk fra omkring år 700. Men hvad med
selve udhugningen af manden med cyklen?
Kritikere af udskæringen hævder, at den
må stamme fra en restaurering af templet i
1920’erne. Men problemet er, at manden med
cyklen ligger i samme plan som andre udhugn-

inger på den samme væg, så hvis cyklen er
af nyere dato, må de andre udhugninger også
være det. Det kræver imidlertid et meget mere
omfattende renoveringsarbejde, end det, som
vi ved er foregået.
Cyklen er i det mindste ved første øjekast
pudsig. Er det muligt, at cykler fandtes i Indien
for mange tusinde år siden? Står vi med et
tilfælde af undertrykt, glemt eller overset historie? Eller har en skulptør fra nyere tid indføjet
et moderne træk på en måde, så det til forveksling ligner en udhugning fra gammel tid?
Praveen Mohan fortæller mere om cyklen i
Panchavarnaswamy-templet, se https://www.
youtube.com/watch?v=9zHHPCAao4k.
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HVAD BLEV DER
AF ANTISTOFFET?
af Lalitanatha Dasa

I 1959 udgav Srila Prabhupada sin første
bog, Easy Journey to Other Planets. Interessant nok tog han udgangspunkt i videnskabens
på den tid nylige opdagelse af antistof. Han
benyttede denne opdagelse som et springbræt
til at fastslå, at virkeligt antistof må være ånd
eller bevidsthed, og præsenterede derefter
Bhagavad-gitas grundfilosofi til et moderne
videnskabeligt interesseret publikum.
Selv om Prabhupada gjorde opmærksom
på, at virkeligt antistof må være bevidsthed,
har moderne videnskabsmænd dog stadigvæk
blot en anden form for materie i tankerne,
når de taler om antistof. Ikke desto mindre
kan selv denne diskussion af stof og antistof
også være interessant. Faktisk gemmer der
sig bag denne diskussion et af den moderne
videnskabs store mysterier.
Når fysikere taler om antistof, refererer de til
en anden form for materie, der er modsat ladet
af det stof, vi er bekendt med i dette univers.
Ifølge gængs atomteori består ”almindeligt”
stof af en positiv atomkerne, der omkredses
af negative elektroner. Antistof har derimod
en negativ atomkerne og positive elektroner.
Hvad mere er, skulle der ifølge moderne
fysik opstå lige store mængder stof og antistof,
når materie dannes. Paradokset er derfor den
overvældende overvægt af stof i vores univers,
hvor antistof er så godt som ikke eksisterende.
Big Bang skulle have frembragt lige dele stof
og antistof. Trods det er universet, som vi nu
kender det efter Big Bang, kun fyldt med stof.
Det er selvfølgelig også en forudsætning for
universets eksistens, som det er nu, for hvis
der havde været lige så meget antistof som
stof, ville de modsat ladede partikler hurtigt
have udslettet hinanden i en eksplosion af
energi.
At ubalancen mellem stof og antistof er et
uforklaret mysterium, illustreres af en artikel i
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Nature, verdens førende videnskabstidsskrift,
den 21. marts 2019.1 Her fortæller forfatteren
om en ny observation fra CERN (verdens største partikelaccelerator i Schweiz),, hvordan
”Fysikere ser ny forskel på stof og antistof.”
Den observerede forskel i nogle D-meson partikler ”er [dog] for lille til at forklare overvægten
af stof …men den frembyder en ny vej til at få
løst problemet,” som en partikelfysiker formulerer det. Men kan man overhovedet være sikker på, at forskerne faktisk har dokumenteret
en forskel? I hvert fald noteres det: ”Effekten
i D-mesoner er så lille, at den teknisk set er
uhyre vanskelig at måle.” Det åbner mulighed
for, at effekten kunne være en regnefejl i den
voldsomt teoribaserede konklusion. Noget
svar på paradokset på ubalancen mellem stof
og antistof gives i hvert fald ikke her.

Expert Voice: “Vi ved det ikke”
I Space.com‘s “Expert Voices” serie indrømmer astrofysikeren Paul Sutter, at ”problemet
med antistof” inden for astrofysikken fortsat er
uløst.2 Oprindelsen til den manglende symmetri mellem stof og antistof er et iøjnefaldende
problem inden for fysikken. Et problem, der
presser grænserne for vores nuværende viden og forståelse af universet i nogle af dets
tidligste øjeblikke.
Dr. Sutter giver en liste over ideer, som Big
Bang kosmologer har overvejet i deres forsøg
på at løse problemet, og kommenterer dem:
1.

2.

For det første bryder Dr. Sutter sig ikke om
svaret, at vores univers blot blev født sådan: ”’Det er bare sådan, det er, venner’,
er ikke det mest overbevisende argument
i videnskabelige kredse,” bemærker han
med et glimt i øjet.
Måske ”skete der noget,” foreslår Sutter
så. ”En mærkelig proces frembragte mere

3.

4.

stof end antistof.” Denne ide ser dog ikke
ud til at gøre os så meget klogere end ide
nummer 1. ”Det ville så afgjort have været
et særdeles besynderligt sæt af tilstande,
der skulle have forårsaget en sådan ubalance,” indrømmer han.
Måske en perfekt justeret hændelse
brød fysikkens regler. Dette begynder
at lyde ligesom intelligent design. Sutter: ”Uanset hvilken vekselvirkning eller
proces der førte til stoffets endelige dominans
[over antistof], må det
så afgjort have været
en besynderlig ting.
Den skulle starte med
at frembringe ikke blot
et overskud af almindeligt stof, men også et
overskud af ladning til at
afbalancere det. Siden
den samlede ladning
må være forblevet den
samme igennem hele processen, skulle
den stofelskende vej være blevet perfekt
opvejet af en parallel antistofelskende
vej.”
Måske forsvandt antistoffet. Sutter kommer med nogle ”antydninger og forslag”
om den svage atomkernekraft med plads
til nogle spekulationer, men indrømmer, at
det ikke er nok: ”Vi forstår kun svagt disse
vekselvirkninger, specielt måden, hvorpå
de skulle være sket i det tidlige univers,
men selv der lægger vores bedste gæt på
dets stoffavoriserende evne langt, langt
under det minimum, der er nødvendigt
for at forklare vores nuværende situation.”

I en 7,5 minuts video i artiklen forklarer
Paul Sutter humoristisk og dog alvorligt disse
problemer, men ender med en indrømmelse
af uvidenhed. Han trækker på skulderen og
bemærker: ”Dette er et uløst problem inden
for fysikken.”
Her kunne man kommentere, at det er i hvert

fald et uløst problem og fuldstændigt paradoks,
hvis udgangspunktet på forhånd er en udelukkelse af en teistisk mulighed. Men hvis man er
åben over for at se et intelligent arrangement i
fordelingen af stof og antistof, behøver det ikke
at være så stort et paradoks endda.
Hvis man ser sten stakket på en måde, der
trodser alle fysiske love, kan man slutte, at en
eller nogle har arrangeret dem således, selv
om man måske ikke så dem gøre det. Man
kan gætte på, at formålet
var at afmærke en vej, eller måske er det et stykke
kunst. Det er gætterier. Men
man kan stadigvæk være
sikker på, at der er tale om
et arrangement, for ingen
fysisk proces kan stakke
sten på den måde. Noget
tilsvarende kan man slutte
om vores univers, der på
samme måde slående ligner
et arrangeret design med
mange træk, der ikke kan være et resultat af
fysiske love alene.
Man kan altså være åben over for muligheden af, at Gud designede vores univers,
så det ville være beboeligt. Det ville forklare
paradokset. Guds plan var der først. Derefter
blev stoffet arrangeret for at tilgodese den.
Men man kan selvfølgelig også vælge at
ignorere den mulighed og holde Big Bangkosmologerne selskab sammen med deres
indrømmede uvidenhed og bare tro, at ”Et eller
andet underligt skete.” Men hvorfor kalde det
videnskab?3
Noter:
1. Physicists see new difference between matter and antimatter, se https://www.nature.com/
articles/d41586-019-00961-w
2. https://www.space.com/where-did-all-theantimatter-go.html
3. Baseret på Creation Evolution Headlines, se
https://crev.info/2019/03/still-no-explanationfor-matter-antimatter-imbalance/
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TÆTTERE PÅ PRABHUPADA,
KRISHNA OG HANS HENGIVNE
af Dandaniti Dasa

Jeg har fundet nogle gamle noter frem fra et seminar, jeg deltog i på Almvik i 2000. Selv om
det nu er næsten 20 år siden, er det stadigvæk interessant, så jeg vil gerne dele det med jer.
På invitationen til sommerens seminaruge,
der fandt sted i begyndelsen af juli på Almviks
Gård i Sverige, var en af foredragsrækkerne
’The Upanisads in Prabhupadas books’, der
blev givet af Ekanatha Prabhu. Hvad det helt
gik ud på, var jeg ikke klar over, men jeg syntes, at det lød spændende.
Fra bogen Isopanisad vidste jeg, at Upanisad betyder at komme nærmere til Isa, den
Højeste Herre. Og det var egentlig det, det
handlede om – at komme nærmere på Upanisaderne og Prabhupadas bøger.

Upanisaderne i Prabhupadas bøger
Prabhupadas bøger er opbygget med
sanskritvers, oversættelse og kommentarer.
Kommentarerne er Prabhupadas forklaringer,
der er bygget over kommentarer fra flere forskellige tidligere acaryaer som for eksempel
Sridhara Swami, Visvanatha Cakravarti Thakura og Bhaktisiddhanta Sarasvati.
Disse forklaringer indeholder ofte citater
fra eller henvisninger til forskellige skrifter
som Upanisaderne og Puranaerne. Det,
vi på Almvik bl.a. kiggede på, var hvilke
Upanisader, der var citeret i Prabhupadas
bøger, og hvilke enkelte vers, der forekom
hyppigst i Prabhupadas bøger og samtaler.
Senere kom vi også ind på historierne bag
de forskellige Upanisader, hvilket på sin vis
var det mest interessante.
Der findes 108 Upanisader, hvoraf Prabhupada citerede fra 21. I, der jævnligt læser
Prabhupadas bøger, nikker sikkert genkendende, når jeg nævner, at de tre topscorere
er Svetasvatara Upanisad, Katha Upanisad
og Mundaka Upanisad.
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Upanisadernes oprindelse
Hvad færre måske ved, er, hvor disse
Upanisader egentlig stammer fra. Ekanatha
Prabhu fortalte en sjov historie om Katha
Upanisads tilblivelse. Der var engang en
brahmana-søn ved navn Natikeca. Engang
udførte hans far ofringer og gav en masse
køer væk i velgørenhed. Imidlertid lagde
Natikeca mærke til, at de køer, hans far gav
væk, var udmagrede og gamle og i virkeligheden ikke særlig velegnede til at blive givet i
velgørenhed. Sønnen fandt dette påfaldende
og ønskede at påpege fejlen for sin far. Drillende spurgte han faderen, hvem han ville give
ham til i velgørenhed. Faderen blev rasende
over sin unge søns indblanding i ofringen og
svarede: ”Jeg vil give dig til Yamaraja (dødens
opsynshavende).”
Natikeca kom derfor til Yamarajas bolig og
bankede på. Desværre var Yamaraja ikke
hjemme, og hans hustru kunne ifølge vedisk
skik og brug ikke byde den unge mand ind i
sit hus, når hendes mand var borte. Det tog
tre dage, før Yamaraja vendte tilbage. I al den
tid ventede Natikeca tålmodigt uden for huset.
Da Yamaraja fandt ud af, hvad der var sket,
blev han bange for at have begået en forseelse
imod sin gæst ved at lade ham vente så længe.
Derfor tilbød han Natikesa tre velsignelser for
at modvirke sin forseelse.
Natikeca bad først om lov til at få viden om
døden, dernæst, at han ville komme tilbage
til sine forældre, og som det sidste, at hans
forældre ikke ville gå til helvede. Yamaraja
svarede, at de to sidste ønsker var intet problem, men det første var lidt mere vanskeligt,
så han måtte hellere bede om noget andet.
Natikeca insisterede dog, og således blev

Katha Upanisad fortalt. Yamaraja talte ikke
kun om døden, men gav Natikeca instruktioner
om, hvordan man slipper ud af kredsløbet af
fødsel og død.
Et af Katha Upanisads kendteste vers er:
nityo nityanam cetanas cetananam
eko bahunam yo ’vidadhati kaman
tam atmastham ye ’nupasyanti dhiras
tesam santih sasvati netaresam

Her fortæller Yamaraja, at ’Krishna er den
oprindelige Guddommens Personlighed,
der opretholder alle levende
væsener i deres forskellige omstændigheder i henhold til deres
tidligere handlinger. Gennem
Sine fuldstændige ekspansioner
er den almægtige Guddommens
Personlighed til stede i hvert
eneste levende væsens hjerte.
Kun hellige personer, som kan
se den samme almægtige Personlighed indeni såvel som
udenfor kan opnå virkelig og
evig fred’. Dette vers citeres bl.a.
i Bhagavad-gita 2.12.

Upanisaderne i Bhagavad-gita
Bhagavad-gita er den af Srila Prabhupadas
bøger, der indeholder flest ’upanisadiske’ citater, 86 i alt. Det antyder, at Bhagavad-gita er
vores vigtigste filosofiske værk og reflekterer
også Baladeva Vidyabhusanas position som
Gaudiya-vedanta-acarya, dvs. åndelig mester
inden for litteraturen i vores discipelrække.
Kigger man på selve indholdet i de forskellige citater, ser man, at de først og fremmest
omhandler Guds position og derefter den
åndelige mesters position.

Santi-mantraerne
For hver af de forskellige Upanisader findes
et santi-mantra, et vers, man citerer før og efter, man læser bogen. Der er en gurukula-lærer
i Rusland ved navn Mati Dasa, der for nogle

år siden begyndte at indlede sin undervisning
med et af disse santi-vers, for efter sigende
skulle det have god effekt på indlæringen. Han
kendte ikke versets betydning, men havde set
det brugt i gurukulaen i Vrindavana. Som lidt
af en formalitet indførte han følgende vers i
sin undervisning:
om saha nav avatu
saha nau bhunaktu
saha virya karavavahai
tejasvi nav adhitam astu
ma vidvisavahai
om santih santih santih

På et tidspunkt mødte han
Ekanatha og spurgte, om han
kendte versets oversættelse, og
Ekanatha oversatte det for ham:
Må Han beskytte os begge
[lærer og elev]
Må Han give os begge næring
Må vi arbejde sammen med
stor kraft [for at finde skrifternes
sande mening]
Må vore studier være kraftfulde og effektive
Må vi aldrig skændes med hinanden [eller
må vi ikke hade nogen]
Lad der være fred og fred og fred inden
i os, i vores omgivelser og i de kræfter, der
påvirker os.
Mati blev ret overrasket. Han havde netop
oplevet, at efter at de var begyndt at fremsige
santi-mantraet i hans skole, var børnene
blevet meget mere velopdragne og respektfulde. Uden at læreren bad børnene om det,
begyndte de at bringe ham hans tallerken og
kop til prasada og vaske hans tallerken bagefter. Sammenholdet mellem eleverne var også
blevet bedre. De hjalp hinanden mere. Hvis en
af dem blev straffet til at gøre ekstra arbejde,
ville de andre hjælpe til.
Det er endnu et bevis på de gamle vediske mantraers kraft. Måske skulle vi selv prøve …
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STEGT MAD:
AFLIV TVIVLEN
af Visakha Devi Dasi (Oversat af Caroline Nordstrand)

Når jeg serverer de mange retter til ISKCON’s ugentlige søndagsfest, er stort set
alle vilde med stegt mad, hvad end der er
tale om grønsagsfritter, fyldt bagværk eller de
kiks og chips, vi præsenterer denne måned.
Nogle gæster (og hengivne) tager to eller tre
gange, og hvis der er stegte sager til overs
efter måltidet, er der altid et par entusiaster,
som glædeligt tager resterne med hjem som
en mandag morgen snack. Dog er der i ny
og næ en gæst, som siger: ”Åh, nej tak, ikke
noget stegt til mig – for megen kolesterol.” Der
var også en førstegangsbesøgende teenager,
som overraskede mig, da hun ikke tog imod
de nimkhier, jeg tilbød. ”Nej tak,” svarede hun.
”Jeg bryder mig ikke om stegte ting.”
Sidste år [1984] udfærdigede den amerikanske regering en undersøgelse af den livgivende, men potentielt farlige gule substans:
kolesterol. Med et prismærke på 150 millioner
dollars fordelt over 10 år var projektet det
mest omfattende i medicinsk historie. En af
konklusionerne lød, at hjertesygdomme og for
høj kolesterol er direkte forbundet, og man kan
derfor sænke risikoen for hjerteanfald markant
ved at sænke sit kolesteroltal. Som et resultat
af denne opdagelse går mange folk nu uden
om kolesteroltung mad, navnlig animalske
madvarer. Så mad tilberedt i ghee (klaret
smør), det traditionelle fedtstof i Krishnas køkken, er nu under mistanke.
Til trods for kolesterols dårlige rygte er det
dog et essentielt næringsmiddel. Det indgår
som byggeklods i den ydre cellemembran og
er desuden en af hovedingredienserne i fordøjelsesgalle såvel som det fedtlag, der isolerer
nerveceller. Selv om leveren producerer det
meste af den kolesterol, som produceres i
kroppen, kommer 20 til 30 procent fra den
føde, vi indtager. Problemer opstår kun, hvis
vi indtager for meget.
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Eftersom Hare Krishna-hengivne ikke spiser
kød, fisk eller æg, behøver de ikke at bekymre
sig om kolesteroltallet i deres stegte retter.
En spiseske ghee indeholder kun 31 milliliter
kolesterol, hvilket er intet sammenlignet med
de 274 milliliter, som er den anbefalede daglige
dosis for vokse. Til sammenligning indeholder
85 gram lever 372 milliliter. Hvis man kun spiser prasada, vegetarisk mad, som er ofret til
Krishna, undgår man de dødelige mængder
kolesterol, som meget ikke-vegetarisk mad
indeholder. Den moderate mængde kolesterol,
som hengivne spiser i form af ghee eller andre mælkeprodukter, anvender kroppen som
byggeklodser.
Ud over at være relativ kolesterolfattig er
stegt vegetarisk mad saftig og rig på smag,
når den er tilberedt ordentligt. I eksempelvis
vegetarfritter skyldes denne saftighed ghee’en
eller oliens høje temperatur, som ”overrasker”
fritterne, der øjeblikket lukker deres porer. Når
overfladen er lukket, damper fritterne bogstaveligt talt i deres egen saft og afgiver en let,
frisk smag. I kiks og chips trænger fedtstoffets
høje varme igennem grynene og gør dem enten sprøde, flagede eller møre alt afhængig af
densiteten og ingredienserne i dejen. Fedtstoffet fungerer også som konserveringsmiddel.
Hvis man opbevarer disse lækkerier i en lukket
beholder, holder de i op til to uger.
Ved dybstegning skal man være opmærksom på tid, temperatur og teknik. Sørg for at
bruge nok ghee eller olie til at dække dét, der
skal steges, og anvend en gryde, der er stor
nok til, at ghee’en eller olien kan cirkulere
ordentligt. Desuden er det et godt tip at lade
ghee’en eller olien få sin optimale temperatur,
før man tilføjer næste portion. Hvis ikke, er
der risiko for, at dét, der steges, optager for
meget fedtstof. Mad, der er stegt ved for lav
temperatur, er fedtet og tungt – en ret uap-

petitlig kombination (den førnævnte teenager
må tydeligvis have spist sådan forkert tilberedt
stegt mad). Og pas på med at stege for store
portioner ad gangen eller putte madvarer
direkte fra køleskabet eller fryseren i gryden.
Det vil sænke temperaturen, og førnævnte
problem vil opstå.
Ghee’en eller olien skal dog heller ikke blive
for varm. I så fald vil ydersiden af det, som
steges, blive brændt, før det er gennemstegt.
Overdreven varme kan også få ghee’en eller
olien til at ryge, hvilket skal undgås for enhver
pris. Når ghee eller olie ryger, frigiver det et
skadeligt stof, som kan forårsage betændelse
i luftvejene. Desuden giver for varm ghee
eller olie en dårlig smag og kan heller ikke
genbruges. Ghee og forskellige olier ryger
ved forskellige temperaturer. Ghee ryger ved
210°C, majsolie ved 246°C, sesamolie ved
215°C og olivenolie ved 190°C. Der er særlige
stegetermometre til at tjekke temperaturen. Et
sliktermometer kan også anvendes. Så længe
fedtstoffet ikke har røget, kan det genanvendes et par gange. Men husk at rense det ved
gentagne gange at si det igennem flere lag
osteklæder – når det er kølet ned vel at mærke.
Ghee og olie opbevares bedst køligt – i
køleskab, hvis der er plads. Olier størkner
måske, men de klarer op, så snart de når

stuetemperatur. Der sker ikke noget med selve
olien. Men uanset hvor fint brugt ghee eller
olie er blevet renset og opbevaret, vil det med
tiden blive ubrugeligt. Når mad steges, udløser
det mikroskopiske partikler, som brænder op
i stegefedtet og før eller siden giver en mørk
farve og en brændt lugt og smag.
Alt dette fremstår måske som ligegyldig
information, der ikke hører hjemme i Krishnas
køkken. Men en hengiven synes, at det er på
sin plads. Krishnas mad skal være af den højeste standard. Mesterkokke verden over laver
mad par excellence, multimillion fødevarevirksomheder lokker med færdigretter og frosne
lækkerier, forlovede bejles med gourmetmiddage, og husmødre overdænger deres mænd
med velsmagende middage. Så hvorfor skulle
hengivne ikke lave de fineste og mest veltilberedte retter til Krishna, Guddommens Højeste
Personlighed? Til forskel fra alle de andre gør
den, der tilbereder mad til glæde for Krishna,
åndeligt fremskridt. Hans uselviske indstilling
driver ham progressivt frem, tilbage til Guds
bolig, det ultimative mål, en destination, der er
åben for alle, som blot lader Herren Krishnas
nydelse komme først.

Papirtynde trekantskager
(sakkarparaer)
Tilberedelsestid: 1 time
Portioner: 16
3,75 dl sigtet hvidt mel
3 spsk. smeltet smør
¾ tsk. salt
1¼ tsk. sort kommen
1,25 dl lunkent vand
7,5 dl ghee (klaret smør), vegetabilsk olie
eller nøddeolie
1. Bland sigtet mel, salt og kommen. Gnid
den smeltede smør i med fingerspidserne,
indtil det er jævnt fordelt. Tilfør 0,6 dl vand og
bland grundigt ingredienserne til en stiv, sej
dej. Tilføj lidt mere vand, en halv spiseske ad
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gangen, indtil du
har en blød, men
stiv dej. Ælt i fem
til otte minutter,
indtil dejen er bøjelig. Saml dejen
til en kugle, dæk
den med et blødt
klæde og lad den
hæve i mindst 30
minutter.
2. Rul dejen til en stang
og del den i 16
lige store stykker. Flad hvert
stykke jævnt ud.
Rul herefter stykkerne papirtynde
på en let olieret
overflade. Pensl
med en smule ghee. Fold herefter på midten.
Pensl med ghee igen. Fold herefter på midten
igen, så du får en trekantsagtig form. Pres
dejen og rul den til en papirtynd trekant. Dæk
den med et fugtigt klæde og forsæt på samme
måde med de resterende stykker.
3. Opvarm ghee’en eller olien i en passende
pande ved middelvarme, 160°C. Put én trekant
i gryden ad gangen og pres med bagsiden
af en hulske for at holde den nede. Den vil
begynde at puffe op ujævnt. Steg i cirka to
minutter på hver side, eller indtil begge sider
er sprøde og gyldenbrune. Løft dem herefter
op og si dem på absorberende papir. Herefter
kan de varme trekantsbrød ofres til Krishna.
Efter nedkøling kan de opbevares i en lufttæt
beholder.

Gyldne butterdejschips (nimkhi)
Tilberedelsestid: 45 minutter
Portioner: seks til otte
3,75 dl sigtet hvidt mel
2½ spsk. smeltet smør
½ tsk. salt
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4½ spsk. lunkent vand
7,5 dl ghee eller vegetabilsk olie
1. Bland sigtet mel og salt. Gnid det smeltede smør i med fingerspidserne, indtil det
er jævnt fordelt. Hæld vand i, rør godt med
fingrene og saml dejen til en kugle. Ælt i cirka
otte minutter. Tilføj vand, til du får en glat dej.
Dæk med et fugtigt klæde og lad stå i mindst
30 minutter.
2. Rul dejen til en stang og del den i 12 lige
store stykker. Flad hvert stykke ud. Rul hvert
stykke til en meget tynd skive på en let olieret
overflade. Skær den i strimler à 1,5 cm og
skær dem herefter på tværs, så du får små
firkantede stykker på 1,5 cm.
3. Opvarm ghee’en eller olien ved middelvarme, 160°C. Steg stykkerne fra ét stykke
dej i cirka to minutter, til de er let gyldne. Fjern
dem med en hulske og lad dem køle ned på
absorberende papir. Fjern gryden fra komfuret,
mens du forbereder de næste stykker.
4. Varm ghee’en eller olien igen og gentag
processen, indtil alle stykkerne er stegt. Chipsene ofres til Krishna og kan opbevares i en
lufttæt beholder i op til 10 dage.

Templet i København

Krishnahuset i Aarhus

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

Store begivenheder og Kirtan aftener:
Kontakt: Danesh Das Tlf.: 28880377
Bhakti Vriksa:
Kontakt: Ananta Sri Das Tlf.: 22222763

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

Søndagsfest hver søndag fra kl. 15.00:
Kirtana, foredrag og prasada.
Lørdag den 11. april: Yoga-seminar for kvinder med
Fanny Krabbe. En dag med hatha-yoga, yoga-filosofi,
yoga-mad (prasada) og samvær. Kontakt templet for
nærmere oplysning
Fredag den 17. april: Nrsimha-caturdasi. Festprogram
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 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Tirsdag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Onsdag 07.00 - 08.00
Torsdag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Fredag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00

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

https://www.facebook.com/HareKrishnaDanmark/
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle
facebook side
www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus’ officielle facebook gruppe

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

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.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

harekrishna.no

OSLO: Kirkegårdsgata 9, 0558 Oslo
Søndagsfest hver søndag kl. 15-18.
BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen
Hver lørdag kl. 16-19: Lovefeast. Kirtan, foredrag og
prasada.
Hver tirsdag, onsdag og fredag kl. 12.30–14: Gratis
lunsj.
Hver søndag, tirsdag og torsdag kl. 18-19.30: Drop
in: Bhakti-yoga workshop.
Ekadasi: 15 og 30. april.
Web: harekrishna.no
Oslo: Facebook: Iskcon Norway (Hare Krishna
Movement), Mail: norgeiskcon@gmail.com
Bergen: Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon, Mail:
govindabergen@gmail.com

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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BHAKTI SANGAM 2019
Igen i år er der Bhakti Sangam-festival på Almviks Gård uden for Stockholm. Det er
Skandinaviens største Hare Krishna-festival, der i år afholdes fra mandag den 22. juli til
søndag den 28. juli. Flere hundrede hengivne forventes at møde op for at være sammen
på Almviks naturskønne område og høre talere og kirtana-ledere fra hele verden.
Blandt årets talere og gæster vil være Smita Krishna Swami, Yadunandana Swami,
Narayani Devi Dasi og Radhavallabha Dasa, der alle har bekræftet deres deltagelse, plus
flere, som ikke er fuldt bekræftede endnu.
Almviks Gård er et fantastisk sted for familier. Tag børnene med – der vil være særlige
aktiviteter for dem!
Nærmere oplysninger om tilmelding, priser, overnatning og transport til Almvik kan findes
på http://www.bhaktisangam.se/.

Endnotes
1
Physicists see new difference between matter and antimatter, se https://
www.nature.com/articles/d41586-019-00961-w
2
https://www.space.com/where-did-all-the-antimatter-go.html
3
Baseret på Creation Evolution Headlines, se https://crev.info/2019/03/stillno-explanation-for-matter-antimatter-imbalance/

