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Fredag den 6. februar er det Herren Ni-
tyanandas fremkomst. Derfor er Nityananda 
Prabhu på forsiden af dette Nyt fra Hare 
Krishna. Det er en af årets store dage, specielt 
i København, da Deiteterne af Sri-Sri Gaura-
Nitai blev indviet på Nityanandas fremkomst-
dag i 1984. Der vil derfor være fest i templet 
fra kl. 16.

I det hele taget er der mange store dage i 
denne måned. Den 1. februar fejres Sri Advaita 
Acaryas fremkomstdag, den 6. februar er det 
Herren Varahadevas fremkomst og den 13. 
februar Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Tha-
kuras fremkomstdag. Alle dagene er fastedage 
indtil middag og fejres med festprogrammer i 
bl.a. Københavns og Oslos templer (se Det 
sker på side 23).

Derudover er det bl.a. også Narottama 
Dasa Thakuras fremkomst den 9. februar, 
og Srila Ramanujacaryas og Srila Madhva-
caryas bortgangsdage henholdsvis den 3. 
og 4. februar. Vi fandt ikke plads til at skrive 
om nogen af dem i dette nummer, men op-
fordrer til, at man enten går tilbage til gamle 
numre af Nyt fra Hare Krishna eller søger 
information på Internettet. Der er altid noget 
særligt ved at fejre og meditere på de store 
acaryaer. Ved at være bevidst om dem bliver 
det ved deres nåde pludseligt meget mere 
klart, hvad åndeligt liv og Krishna-bevidsthed 
går ud på. 

Sæt forresten også kryds i kalenderen al-
lerede nu til Gaura Purnima den 9. marts.

Nityananda Trayodasi
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Hayagriva: For Schopenhauer er lykke en 
inaktiv tilfredshed, nirvana. Siden viljen til at 
leve er den irrationelle trang, der er skyld i alle 
former for lidelse, er han fortaler for denne 
verdens tilintetgørelse. I Verden som vilje og 
forestilling [Die Welt als Wille und Vorstellung] 
skriver han: ”Vedaerne og Puranaerne har ingen 
bedre sammenligning end med en drøm for hele 
kundskaben om den faktiske verden, som de 
kalder mayas væv … Ja, livet er en lang drøm 
… Hvad er denne sansede verden andet end 
min ide? Er det, som jeg er bevidst om, kun som 
ide, nøjagtig ligesom min egen krop, som jeg er 
dobbelt bevidst om, på den ene side som ide, på 
den anden side som vilje?” Han fortsætter med 
at konkludere, at livet er en projektion af viljen.

Srila Prabhupada: Ja, livet er en projektion 
af vilje eller materielt ønske. Det levende væsen 
kan ikke være uden ønske. Nirvana betyder, at 
det er slut med materielle ønsker, men fordi det 
levende væsen er et evigt åndeligt væsen, har 
han åndelige ønsker. Nu dækkes disse åndelige 
ønsker af materielle ønsker, men ønske er under 
alle omstændigheder det levende væsens kon-
stante ledsager. Fordi han er materielt dækket 
til, anser han den midlertidige verden for at være 
virkelighed, men fordi den hele tiden ændrer 
sig, er den det ikke. Ifølge den slags krop, vi 
får, har vi forskellige ønsker. Sjælen vandrer i 
denne verden fra den ene krop til den næste, 
og han skaber ønsker derefter. Den Højeste 
Vilje giver ham forskellige kroppe for at opfylde 
hans vilje eller materielle ønsker. Det levende 
væsen ønsker, og den Højeste Vilje, Gud el-
ler Krishna, forstår det begrænsede ønske og 
giver ham mulighed for at opfylde sit bestemte 
ønske. Derfor er ønske årsag til denne materi-
elle eksistens. Imidlertid siger vi, at siden vi er 
levende væsener, må vi have ønsker. Hvis vores 
ønsker stopper, bliver vi ligesom sten. I stedet 

for at prøve at gøre en ende på alle ønsker må 
vi forsøge at rense denne syge form for ønske. 
Det er bhaktiens proces:

sarvopadhi-vinirmuktam, tat-paratvena nirmalam
hrsikena hrsikesa, sevanam bhaktir ucyate

”Bhakti eller hengiven tjeneste vil sige at 
engagere alle sine sanser i tjenesten til Herren, 
alle sansernes herre. Når den åndelige sjæl gør 
tjeneste til den Højeste, er der to sidevirkninger. 
Man bliver befriet for alle materielle betegnelser, 
og blot ved at være engageret i Herrens tjeneste 
renses ens sanser.” (Bhakti-rasamrta-sindhu, 
1.1.12) For nærværende er vores ønsker krop-
pens ønsker (upadhi). Når det levende væsen 
får en krop som amerikaner, europæer, kineser 
eller hvad som helst, tænker han på en bestemt 
måde. Når han ændrer sin krop til en hunds, 
bruger han sin tid på at gø. Ifølge sine ønsker 
får han en bestemt slags krop. Disse ønsker er 
midlertidige, og det levende væsen vandrer fra 
den ene krop til den næste. Derfor er alt dette i 
en forstand en drøm. Det er en kendsgerning, 
at vi ikke kan opfylde vores materielle ønsker, 
der kommer og går ligesom drømme. Nu er alle 
materielle aktiviteter, hvad end de er subtile el-
ler grove, manifestationer af forskellige ønsker, 
og derfor siger mayavadi-filosofferne brahma 
satyam jagan mithya. Drømmeren er virkelig, 
men drømmen er falsk. Vores vaisnava-filosofi 
er enig i, at drømmeren er det virkelige levende 
væsen, og at drømmen er midlertidig. Derfor 
skal drømmeren bringes til det virkelige åndelige 
plan, så hans materielle drømme kan ophøre. 
Når vi opgiver drømmen og vågner til virkelig-
heden, er det Krishna-bevidsthed eller bhakti.

Syamasundara: Vilje eller ønske kan således 
aldrig udslettes?

Srila Prabhupada: Nej, ikke i så meget som 

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Discussion af Arthur Schoppenhauer

af Srila Prabhupada
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et sekund. Fordi vi lever, må vi ville og ønske. 
Der står i Bhagavad-gita, at vi ikke kan leve i så 
meget som et sekund uden vilje, uden ønsker:

na hi kascit ksanam api, jatu tisthaty akarmakrt
karyate hy avasah karma, sarvah prakrti-jair gunaih

”Alle tvinges til at handle hjælpeløst ifølge 
den natur, de har erhvervet sig fra den materi-
elle naturs kvaliteter. Derfor kan ingen afholde 
sig fra at gøre noget, ikke engang i et eneste 
øjeblik.” (Bg. 3.5)

Syamasundara: Er buddhister ikke fortalere 
for en tilstand af frihed for ønsker?

Srila Prabhupada: De tror, at hvis man 
ophæver denne materielle kombination, denne 
materielle krop, vil der ikke længere være 
nogen vilje, ønske eller lidelse. Men det er 
ikke rigtigt. Vi er Krishnas evige tjenere, og vi 
dør ikke efter kroppens tilintetgørelse. Tanke, 
følelse og vilje føres fra denne krop med til en 
anden krop i sjælevandringsprocessen. Når 
kroppen dør, føres det levende væsen væk af 
sin vilje. Ifølge vores vilje får vi en anden krop 
i dødsøjeblikket. Kroppen kan være en krop 
som halvgud, hund, menneske eller hvad som 
helst. Under alle omstændigheder er vilje eller 
ønske det, der bærer én videre.

Hayagriva: Schopenhauer var dybt påvirket 
af nogle af de vediske tekster. For eksempel 
skriver han: ”Hver eneste stærke nydelse er 
en vildfarelse og en illusion, for intet opfyldt 
ønske kan give varig tilfredsstillelse. Hvad 
mere er, er hver eneste besiddelse og hver 
eneste lykke intet andet end lånt af tilfældet i 
et uvist tidsrum og kan derfor kræves tilbage 
den næste time. Al smerte hviler på en sådan 
illusions forsvinden. Begge opstår derfor af 
ufuldstændig viden. Det vise menneske holder 
derfor sig selv lige meget hævet over glæde 
og sorg, og ingen hændelse forstyrrer hans 
fatning.”

Srila Prabhupada: Ja, i denne materielle 
verden siger folk: ”Dette er godt, og dette 
er dårligt,” men i virkeligheden kan der ikke 
være tale om godt og dårligt. Disse er alle på 

det midlertidige plan. Mayavadierne bruger 
ordet ”falsk”, men vi siger ”midlertidig”. Der 
står også i Bhagavad-gita, at lidelserne og 
glæderne, der erfares i den materielle verden, 
ikke rører den åndelige sjæl. Under illusion tror 
en åndelig sjæl, der er fordybet i en materiel 
krop, at lidelserne og glæderne er hans, men 
det er ikke rigtigt. Derfor instruerer Krishna, at 
lidelserne og glæderne blot påvirker kroppen, 
men ikke sjælen. Krishna råder:

matra-sparsas tu kaunteya, sitosna-sukha-dukha-dah
agamapayino ’nityas, tams titiksasva bharata

”De midlertidige forekomster af lykke og 
lidelse og deres forsvinden med tiden er som 
vintrene og somrene, der kommer og går, O 
Kuntis søn. De opstår af sanseopfattelse, O 
Bharatas efterkommer, og man må lære at to-
lerere dem uden at blive forstyrret.” (Bg. 2.14)

Siden glæder og smerter kommer og går 
med tiden, er de ikke virkelighed. Hvorfor be-
kymre sig om dem? Hvis jeg mærker smerte, 
så lad mig tolerere den og fortsætte med min 
pligt.

Syamasundara: Schopenhauer ser lykke i 
verden som i bedste fald en negativ tilstand, 
en ophævelse af lidelse for øjeblikket.

Srila Prabhupada: Ja, det forklares også af 
Caitanya Mahaprabhu. Når en mand skal straf-
fes, holdes han under vandet, indtil han lige er 
ved at drukne. Så får han lov til at komme op, 
og når han får en midlertidig lindring, tænker 
han: ”Åh! Lykke omsider!” Pointen er, at han 
bør gøre noget, der vil give ham vedvarende 
lindring fra hans ulykke.

Syamasundara: Schopenhauer skriver: 
”Menneskelivet må være en slags fejltagelse.” 
Et menneskes største forbrydelse er, at det 
nogensinde blev født.

Srila Prabhupada: Når man forstår, at der 
var en forbrydelse, må man også forstå, at der 
findes en, der straffer én. Hvis man lider på 
grund af en forbrydelse, må man forstå, at en 
eller anden har dømt én som kriminel.

Syamasundara: Han konkluderer imidlertid, 
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at fordi verden er vanvittig eller irrationel, kan 
den umuligt have en skaber. Hvis Gud fandtes, 
ville Han have bragt orden i verden.

Srila Prabhupada: Vi har helt sikkert erfa-
ring af sindssyge personer i verden, men der er 
også hospitaler, hvor sådanne mennesker kan 
behandles. Verden er måske vanvittig, men 
der er også hospitalsindlæggelse. Desværre 
har Schopenhauer ingen viden om hospitalet 
eller behandlingen. Han taler om syndigt liv, 
men han accepterer ikke dommeren, der ud-
måler straffen for et syndigt liv. Han ser verden 
som gal, men han kender ikke til behandlingen, 
som sindssyge mennesker skal gennemgå.

Hayagriva: I Verden som vilje og forestilling 
skriver Schopenhauer: ”Min krop er genstan-
den for min vilje … Ud over vilje og ide kender 
vi ikke til noget eller kan tænke på noget … 
Kønsorganerne er det rette fokus for viljen, 
og følgelig er den modsatte pol, hjernen, re-
præsentanten for viden … I denne forstand … 
blev de tilbedt af hinduerne i lingam’en, der er 
symbolet på forfægtelsen af viljen. Viden giver 
på den anden side muligheden for undertryk-
kelse af viljen, for frelse gennem frihed, for sejr 
over og udslettelse af verden.”

Srila Prabhupada: Som jeg nævnte før, 
sker ønsker i overensstemmelse med krop-
pen, men vi bør forstå, at vi har intet at gøre 
med denne materielle krop, der er et produkt 
af den materielle vilje. Vi er åndelige, og når 
vi ønsker åndeligt, er vi Krishna-bevidste. Når 
vi ønsker materielt, får vi forskellige slags ma-
terielle kroppe. Det er sandt, at grundlaget for 
materielt liv er sex. Vi citerer altid:

yan maithunadi-grhamedhi-sukham hi tuccham
 kanduyanena karayor iva duhkha-duhkham
tripyanti neha krpana bahu-duhkha-bhajah

 kandutivan manasijam visaheta dhirah

”Sexliv sammenlignes med at gnide to 
hænder mod hinanden for at lindre en kløe. 
Grhamedhier eller såkaldte grhasthaer, der 
ingen åndelig viden har, tror, at denne kløe er 
det højeste niveau af lykke, selv om den i vir-

keligheden er en kilde til lidelse. Krpanaerne, 
tåberne, der er det stik modsatte af brahma-
naer, er ikke tilfredse på trods af gentagen 
sanselig nydelse. De, der imidlertid er dhira 
eller sobre, og som tolererer denne kløe, er 
ikke underkastet tåbers og slynglers lidelser.” 
(SB. 7.9.45)

Det grundlæggende princip for dem, der er 
forfaldne til den materielle verden, er maithu-
na, seksuelt samvær. Dette stærke ønske om 
sex fortsætter, så længe vi er i den materielle 
eksistens, fordi det er omdrejningspunktet for 
al nydelse. Når vi imidlertid får en smag af 
Krishnas glæde, kan vi opgive dette:

visaya vinivartante, niraharasya dehinah
rasa-varjam raso ’py asya, param drstva nivartate

”Den legemliggjorte sjæl kan afholdes fra 
sansenydelse, selv om smagen for sanseob-
jekter består. Men afholder man sig fra sanse-
nydelse ved at opleve en højere smag, bliver 
man fast forankret i sin bevidsthed.” (Bg. 2.59)

Syamasundara: Schopenhauer anser sex 
for at være selvisk, imens virkelig kærlighed 
betyder sympati og medfølelse.

Srila Prabhupada: Sex er animalsk Det er 
ikke kærlighed, men lyst. Sex betyder den gen-
sidige tilfredsstillelse af sanser, og det er lyst. 
Al denne lyst finder sted i navn af kærlighed, 
og under illusion forveksler folk denne lyst med 
kærlighed. Virkelig kærlighed siger: ”Folk lider 
på grund af en mangel på Krishna-bevidshed. 
Lad os gøre noget for dem, så de kan forstå 
værdien af livet.”

Syamasundara: Han mente også, at amo-
ralske handlinger udspringer fra en følelse af 
egoisme.

Srila Prabhupada: Ja, det er sandt. Folk 
tænker: ”Hvorfor skulle jeg overgive mig til 
Krishna? Krishna er en person, og jeg er også 
en person.” At tænke på den måde er dæmo-
nisk. Slyngler kan ikke forstå, at ved at overgive 
sig til den Højeste Vilje og tilfredsstille den 
Højeste Vilje, kan man opnå frelse. (Fortsættes 
i næste nummer)
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Caroline Nordstrand: ”Jeg ville ikke være en 
dreng, og jeg ville ikke være en pige. Jeg ville 
bare ind til kernen”

Hvor tager man hen, når man er faret vild i 
sit liv? Caroline Nordstrand Iuel tog til Indien, 
hvor hun i første omgang dyrkede yoga og me-
diterede, og fandt ikke bare sig selv, men også 
en ny måde at tænke og leve på. Som helt ung 
var hun stresset, havde skyhøje ambitioner på 
egne vegne og var omgivet af pop, moderne 
kunst, mode og smykker i millionklassen. I dag 
har hun skrællet alt materielt væk og overgivet 
sig til … Gud.

Det er fire et halvt år siden, jeg sidst har set 
Caroline eller Caro, som hun bliver kaldt. Lige 
bortset fra en enkelt gang forrige sommer, hvor 
hun kom susende forbi på cykel på Købmager-
gade med vink og et: “Heeej, Lodberg. Jeg har 
travlt …” Sidste gang jeg rigtigt så Caro, var, 
da vi arbejdede sammen på modemagasinet 
Cover, hvor hun var journalist. Det var i som-
meren 2014. Hun sad altid med kæmpestore 
høretelefoner om ørene og med hovedet bøjet 
over laptoppen, mens hun tryk-tryk-trykkede i 
tasterne. Når hun endelig kiggede op, var det 
for at pile ud ad døren til et interview. Eller en 
fest. En af de to. Jeg husker en modeugefest 
den sommer, hvor vi et kort øjeblik fandt hin-
anden i baren. Hendes øjne flakkede, ligesom 
kroppen. Hun skulle videre. Til en anden fest. 
Bare lige hurtigt. Og så skulle hun hjem og 
bruge natten på at skrive et interview med den 
franske skuespillerinde Charlotte Gainsbourg 
færdigt. Dagen efter skulle hun på ferie til 
Grækenland. Og så var hun væk. 

Først nu, fire et halvt år senere, ser jeg 
Caro i øjnene igen. De er ravgule, som de 

altid har været, men nu har de også fundet et 
holdepunkt. Jeg har set på hendes opslag på 
Facebook, at hun har været meget i Indien, 
hvor hun har båret sari, sunget og danset 
og været i selskab med skaldede mænd i 
orange klæder. Og så var der en eller anden, 
der fortalte mig, at hun var blevet medlem af 
Hare Krishna. Hvad er der sket i Caros liv, fra 
vi arbejdede sammen til i dag, hvor hun for 
fem dage siden kom hjem fra en to måneder 
lang tur til Indien? Da jeg skrev til hende på 
Messenger for et år siden, var hun ikke klar til 
at fortælle sin historie. Det er hun nu.

Hvordan havde du det i sommeren 2014, 
da vi arbejdede sammen?

– Jeg havde masser af energi, sådan er jeg, 
men jeg var presset og overhovedet ikke glad. 
Jeg havde udslæt i mine hænder og pletter for 
øjnene. Jeg drak for meget, røg for meget og 
spiste for lidt. Jeg var i et usundt forhold og 
totalt absorberet i mit arbejde. Jeg har altid 
været meget perfektionistisk. Når jeg går ind i 
noget, gør jeg det med liv og sjæl. Men der var 
noget, der manglede: “Hvem er jeg? Hvor er 
jeg på vej hen? Hvad er meningen? Hvordan 
spiser man ordentligt? Hvordan elsker man? 
Hvordan tror man … på noget som helst?” 
Jeg vidste ingenting, og det var der heller ikke 
nogen af de psykologer, terapeuter og læger, 
jeg talte med, som gjorde. De spurgte bare til 
min barndom, mine følelser og tanker. Men 
den længsel, jeg havde indeni, var så over-
vældende, at jeg ikke kunne sætte ord på den.

Du valgte muligheden for en karriere fra. 
Hvad ændrede sig ellers?

INTERVIEW MED
CAROLINE NORDSTRAND

 af Marie Lodberg

I dette interview fra Alt for Damerne den 16. juni fortæller Caroline Nordstrand om sin livsrejse, 
og hvordan hun fandt frem til Krishna i sit liv. Bragt med tilladelse fra Alt for Damerne, Marie 
Lodberg og Eurowoman.
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– Jeg havde det sådan her: “Jeg vil ikke 
mere. Jeg kan ikke mere. Nu vil jeg have det 
godt!” Jeg begyndte at skrue drastisk ned for 
tempoet og ændrede min dårlige vaner. Jeg 
begyndte at gå flere ture, hoppe mere i havet, 
dyrke yoga og meditere. Alt, der kunne heale 
mig. Du kan ikke bare bryde ud af noget fra 
den ene dag til den anden. Men jeg ville gerne. 
“This can’t be it,” tænkte jeg. Der måtte være 
noget mere.

Og så tog du til Indien?
– Min veninde Sara, som har rejst i hele 

verden, havde forelsket sig i Indien, og et 
år spurgte hun, om jeg ville med. Jeg havde 
aldrig rigtig rejst uden for den vestlige verdens 
komfortzone før, og jeg fik et kæmpe chok. 
Indien er tusindvis af mennesker på ét sted, 
larm, røg, farver, smag, alt i dit åbne ansigt. 
Vi tog til en elektronisk musikfestival, hvor alle 
de her Bombay-Delhi-cool-cat-kind-of-people 
spacede ud. Jeg kendte det liv alt for godt. 
Jeg var ikke kommet til Indien for at finde et 
nyt København. Så jeg rejste videre alene, og 
hvad der skulle have været én måned blev til 
tre. Da jeg kom hjem, kunne jeg ikke komme 

hurtigt nok af sted igen. Jeg solgte stort set 
alt, hvad jeg ejede og rejste. Tilbage til alle de 
skatte, jeg var kommet efter.

Hvilke skatte fandt du?
– I første omgang dyrkede jeg meget yoga 

for at finde ro i kroppen. Jeg tilbragte to må-
neder i en yoga-ashram i Sydindien, hvor du 
følger et stramt program fra klokken fire om 
morgenen til klokken ni om aftenen. Medita-
tionen lærte mig, at jeg ikke kun er min krop. I 
Vesten er vi så vant til at identificere os ud fra 
vores kroppe, hvor vi kommer fra, vores ven-
ner, vores job, og hvilket tøj, vi har på. Så jeg 
klippede mit hår af og gik i hvidt bomuld. Jeg 
ville ikke være dreng, og jeg ville ikke være 
pige. Jeg ville bare ind til kernen af mig selv. 
Jeg droppede telefon og computer og boede 
i den vilde natur, tog bad i floden og lavede 
mad over åben ild. Der har også været nogle 
voldsomme oplevelser, som har udfordret min 
tillid og tro. Jeg er blevet snydt, manipuleret, 
råbt ad og nærmest truet. Jeg har desværre 
både haft mord og voldtægt tæt inde på livet, 
selv om det heldigvis ikke var på egen krop, 
men jeg havde brug for at rense ud. Fysisk og 
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mentalt. Det var en stor realisering for mig, da 
jeg forstod, at jeg ikke er mine tanker, men at 
tanker bare er spor, der kører oppe i hovedet. 
Det var første skridt.

Hvad var næste skridt?
– Jeg fandt ud af, at jeg ikke hele tiden be-

høvede at blive stimuleret for at føle mig hel og 
lykkelig. Jeg forstod, at sjælen, at Gud – der er 
nok mange, der ikke er fortrolige med at bruge 
ordet Gud, men det er jeg – er i vores hjerter 
og er vores bedste ven.

Hvordan kom Gud ind i billedet?
– Det kan godt være, at alle de smarte yogier 

i dag ikke er klar over det eller vil indrømme 
det. Men formålet med yoga er at forbinde sig 
med Gud. Det er det, det betyder, og det er 
den mest hellige og smukke praksis i verden. 
Efter jeg havde stået på hovedet i et år, var 
jeg smidig som en ål og stærk som en bjørn, 
men jeg var tom indeni. Jeg savnede at være 
sammen med andre, som også havde lyst til 
at smide deres ego langt væk. Så jeg fandt vej 
til templerne og bhakti-yoga. Bhakti betyder 
kærlighed eller hengivenhed og handler om at 
udvikle netop det. Uselvisk kærlighed. Det er 
en aktiv form for meditation, hvor du har Gud, 
eller Krsna, som det hedder på sanskrit, med i 
alt, du gør. Det er den ultimative yoga; at rette 
din hele eksistens mod en højere sag.

Hvad er den højere sag?
– At forstå, at det ultimative mål ikke er at 

glæde dig selv, din mand eller dine børn. Det 
er at glæde Gud.

Hvordan glæder du Gud?
– I den tradition, jeg følger, og som i Vesten 

kaldes Hare Krishna, gør du det især ved at 
synge og danse. Det kan Gud godt lide.

Hvordan kan du vide, at det gør Gud 
glad?

– Det ved jeg heller ikke, for Gud er totalt 
tilfreds i sig selv. Men når du er fuld af spontan 

kærlighed til livet, får du lyst til at synge og 
danse. Det er i hvert fald min erfaring. I starten 
var det ret grænseoverskridende at synge mit 
hjerte ud og danse i takt med en masse folk, 
jeg slet ikke kendte, især 500 velpolstrede 
indiske kvinder, som puffede mig rundt, mens 
de lavede sådan nogle skingre “ulu”-lyde. 
Men når egoet slipper, er det frigørende og 
ekstatisk. Og det bedste er, at det virker begge 
veje. Hvis du ikke er glad, bliver du glad af at 
synge og bevæge dig lidt til rytmen. Det er så 
simpelt, og det virker.

Jeg får associationer til de orange-
klædte bjældeoptog på Strøget. De virker 
rigtig nok ekstatisk glade. Caro har ikke 
orange sari på, men en uldbluse i ka-
belstrik. Hun er ikke kronraget, men har 
en pisk fra dengang, der har fået lov at 
blive siddende tilbage omme i nakken. 
Caro har alt sit hår, som er sat op med 
et glimmer-klipsespænde, som set på 
de fleste andre 28-årige kvinder, der bor 
i en radius af 40 kilometer fra Indre By, 
mig selv inklusive. Om den ene ankel 
har hun dog en kæde med små bjælder, 
der klingrer, når hun bevæger sine ben 
ind og ud af skrædderstillingen på den 
bænk, hun sidder på. Skoene ligger på 
gulvet.

Hvordan har dine forældre reageret på, 
at du er blevet medlem af Hare Krishna?

– De har været glade for at se, at jeg endelig 
har fundet ro og glæde i mit liv.

Hvad med dine venner?
– Mine venner er mine venner.

Ser du stadig nogle af vennerne fra ’dit 
gamle liv’?

– Ja da.

Hvordan har du det med, at de stammer 
fra ’dit gamle liv’?

– Alle bliver ældre, og de fleste udvikler sig i 
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en positiv retning. Det er dejligt at se, at mine 
veninder bliver mødre eller færdige med deres 
uddannelse og får deres drømmejobs. Eller at 
de selv går i gang med at arbejde med sig selv.

Er der ingen i din omgangskreds, der har 
kigget underligt på dig?

– Det er der da helt sikkert. Men jeg er ikke 
mærkelig, jeg er bare blevet mig selv. Synes 
du, jeg er mærkelig?

Nej, men der er da sket en del med dig. Du 
lever jo på en helt anden måde …

– Jeg synes jo, at det er en helt naturlig 
måde at leve på. Jeg synes, at det er alle jer 
andre, der er skøre, når I bliver ved med at 
spise dyr og drikke gift.

Det er der stadig, glimtet i øjet.

Er der intet, du savner?
– Nej.
Intet?
– Nej.
Heller ikke et glas kold hvidvin på en som-

merdag?
– Nej.
Caroline griner.
– Jeg tænker aldrig på det.

Tvivl og sang hver dag
Et rækkehus med en mor, en far og en lil-

lesøster i Hørsholm, hvor hun gik “i en helt 
normal folkeskole,” var rammen om Caros 
opvækst. Hun er vokset op med sang og dans, 
men det var ikke i kor om middagsbordet med 
Højskolesangbogen mellem hænderne eller i 
kirken med salmebogen. Det var med Michael 
Jackson på anlægget.

– Vi gik amok i fri dans. Vi egotrippede, og 
kom hver især ud med vores energi. Det var 
ikke en kærlig eller hengiven måde at bruge 
musikken på.

Da hun var 13, blev forældrene skilt, og 
hun flyttede med moderen til Rungsted. 
Hun gik i 1.g på Espergærde Gymnasium 
og i 2. og 3.g på Rungsted Gymnasium i 

et miljø, hun selv betegner som “materia-
listisk velstående, men spirituelt fattigt.” 
Som 18-årig flyttede hun hjemmefra, ind 
til København, og begyndte at arbejde 
for smykkefirmaet Shamballa Jewels. 
Samtidig læste hun Kunsthistorie på 
Københavns Universitet. Hun vidste 
ikke, hvad hun skulle bruge det til, men 
“et eller andet skulle jeg jo vælge.” I for-
bindelse med sin uddannelse var hun et 
år i Paris for at studere og drev bloggen 
Paris Paris derfra.

– Paris er æstetikerens by, sanselig og sen-
suel, men ikke et sted for fortabte og inderligt 
søgende sjæle.

Tilbage i København startede hun 
som 21-årig som fuldtidsansat på Cover. 
Studierne blev sat på pause.

– Jeg var ’heldig’ i den forstand, at jeg fik 
præsenteret mange muligheder på meget kort 
tid. Men jeg kunne ikke følge med, og det var 
ikke dét, mit hjerte længtes efter. Det handler 
ikke om modebranchen. Jeg elsker alle de 
mennesker, jeg arbejdede sammen med, 
især Malene (Malling, forlægger af Malling 
Publications, som udgav Cover, red.), som 
altid har troet på mig, også da jeg dedikerede 
mig til Krishna. Det handler om den materielle 
verden generelt. Den materielle verden er 
kendetegnet ved overfladiskhed, stolthed, ar-
rogance og egoisme. Den spirituelle verden er 
kendetegnet ved det modsatte: uselviskhed, 
kærlighed, ydmyghed, tolerance.

Hvis du fik muligheden, hvad ville du 
så sige til den unge kvinde, der sad på 
kontoret dengang?

– Enten kunne jeg sige: “Tag dig sammen! Hvis 
du vil det her, kan du ikke feste til klokken fem 
om morgenen og gå på arbejde klokken nu, og 
du kan ikke sige ja til 10 arbejdsopgaver på én 
gang. Du bliver nødt til at lære at sige fra.” Eller 
også kunne jeg sige: “Hey, du behøver ikke. Hvis 
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du ikke kan, må du godt sige stop.”

Du sagde sådan set stop …
– Jeg havde ikke noget valg. Jeg var som 

en fisk på land. Helt tørret ind. Jeg havde et 
forvrænget selvbillede og var ikke særlig god 
til at kontrollere mine sanser og mit sind. Men 
det var også skide sjovt. Jeg er bare glad for, 
at jeg aldrig skal gøre det på den måde igen. 
Jeg har da tænkt på, at det ville være dejligt 
at skrive igen. Jeg elsker livet og at fortælle 
historier. Men jeg arbejder dårligt under pres. 
Jeg skal aldrig mere glemme, hvad der er 
allervigtigst.

Hvad er det allervigtigste?
– At glæde Gud. Jeg skal ikke andet i det 

her liv.

Tvivler du aldrig på, at det er det, du 
skal?

– Hele tiden. Jeg har grædt hver dag, si-
den jeg kom hjem. Men tvivl er roden til alt 
ondt, og den er ikke virkelig. Ligesom lykke 
og ulykke, sommer og vinter, og alt andet i 
den materielle verden. Den kommer og går, 
som Krishna siger i den 5.000 år gamle vis-
domsbog Bhagavad Gita. Og vi må lære at 
tolerere det. Lykken er kun evig og sand i den 
spirituelle verden. Men vi er så forvirrede i 
dag, at folk prøver at realisere sig selv ved at 
tage ayashuasca (psykedelisk stof, red.). Det 
skærer virkelig i mit hjerte. Hvorfor ikke bare 
bukke hovedet? Alle, der dyrker yoga, ved, at 
barnets stilling er virkelig rar. Den gør dig lille 
og overgivende.

Er du bange for at falde tilbage i dine 
gamle mønstre?

– Selvfølgelig. Sindet er flyvsk, og sanserne 
er stærke, og jo mere du omgås folk med 
dårlige vaner, desto flere dårlige vaner får du 
selv. Det er ikke hokus pokus. Jeg skulle bare 
være i Tisvilde én weekend forrige sommer, og 
så var jeg fuld igen. Det var ikke slemt. Det er 
bare meningsløst. Så i dag gør jeg aktivt nogle 

ting for at holde fast i det, jeg tror på. Det er 
godt at være frygtløs, men det er endnu bedre 
at være bange for at leve et meningsløst liv.

Jeg vil gerne være blid og blød og 
moderlig

Caro har været i Indien fem gange inden 
for de seneste fire år. Hendes længste 
ophold var otte måneder. Hun har boet i 
yoga-ashrams, arbejdet på et retreat, haft 
sit eget lille hus i en fiskerbugt, været på 
pilgrimsrejser og besøgt stammefolk og bitte-
små landsbyer midt i ingenting. To gange har 
hun også været et par måneder i New York, 
hvor hun har gjort tjeneste på The Bhakti 
Center og én gang i Montreal, hvor hun bo-
ede i et tempel i en lille måneds tid. Hun har 
levet på en sten og fået husly og mad ved at 
tage arbejde, hvor hun er kommet frem. Men 
det, der egentlig tæller, ifølge hende selv, er 
hendes tid herhjemme i Danmark. Det er her, 
hverdagen går sin gang, og det er her, hun 
skal bevise over for sig selv og Krishna, at 
hun kan leve det liv, hun nu har skrevet sig op 
til. Hun følger vaisnava-livsstilen, som, groft 
sagt, betyder et liv uden kød, rusmidler, fråds 
og sex uden for ægteskabet og to timers 
meditation, som består i at chante Hare 
Krishna-mantraet 1.728 gange dagligt. Det 
er også meningen, at hun skal overgive sig 
til en åndelig mester, en guru. Men ham har 
hun ikke mødt endnu. “Fremtiden må vise, 
om det bliver i det her liv …

Caro lever af at distribuere bøger på 
gaden, bl.a. det hinduistiske hovedværk på 
vers Bhagavad Gita, som undertegnede 
nu, efter en MobilePay-overførsel på 200 
kroner, har stående hjemme i reolen. Tidli-
gere, når hun kom tilbage til Danmark efter 
sine udlandsrejser, har hun arbejdet på en 
planteskole, i en børnehave og gjort tjeneste 
i templet i Vanløse. Og nej, Caro ser hverken 
Marie Kondo på Netflix eller Fede forhold 
på DR2, og nej, hun kan heller ikke kloge 
sig på plottet i Jussi Adler-Olsens seneste 
krimi. Men sidste jul så hun alligevel julefilm 
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med sin mor, og forleden åbnede hun Kon-
gens fald af Johannes V. Jensen. Den blev 
dog lukket ret hurtigt igen. Hun ville hellere 
læse den indiske guru Srila Prabhupadas 
oversættelse af det oldindiske værk, der kan 
betegnes som den hinduistiske bibel, Srimad 
Bhagavatam. Også den vestlige kunst har 
hun lukket øjnene for.

– Den selvoptagede kunst interesserer mig 
ikke. Hvor åndssvagt kan vi gøre noget og få 
det pakket ind under betegnelsen kunst, så alle 
står på sidelinjen og blive begejstrede? Det er 
kejserens nye klæder, og det er meningsløst. 
Der er ingen grund til at gøre det, som er grimt 
smukt eller hylde det meningsløse, når verden 
er fuld af skønhed og mening.

Hvad skal der ske nu?
– Du lyder som min far … Nu skal jeg være 

herhjemme og prøve at have en hverdag. 
Sådan er det hver gang, jeg kommer hjem. 
Det er svært, fordi Indien har en stor plads 
i mit hjerte. Jeg har fået åbnet mine øjne og 
mit hjerte på måder, jeg aldrig havde forestillet 
mig. Det var der, jeg kastede mig ud på dybt 
vand, og jeg fik, så hatten passer. Jeg har set 
døden i øjnene, men jeg har også stået i nogle 
af verdens mest fantastiske templer og sunget 
mit hjerte ud med tusindvis af andre. Det er 
kraftfuldt. Gud kommer virkelig, når vi kalder.

Hvad er det mest irriterende ved at 
komme hjem til Danmark?

– At folk kun tænker på at tjene penge. Penge, 
penge, penge! Det er så irriterende. I stedet for 
at tro på, at det nok skal gå, hvis du gør det, du 
godt kan lide. Det har jeg selv erfaret. I New 
York sov jeg på gulvet i tre måneder, og i Indien 
spiste jeg i en periode kun en kokosnød og et 
par cashewnødder om dagen. Jeg har arbejdet 
ind imellem, men kun for lige at opretholde mig 
selv. Penge er nødvendige, men de binder, og 
dét kan være tungt. Let er bedst. Min mor har 
altid sagt, at du skal kunne være lykkelig i en 
papkasse, så det holder jeg fast i.

Men hvad vil du leve af?
– Jeg tænker ikke over, hvad jeg skal leve 

af. Jeg er ikke knyttet til et arbejde, og jeg skal 
ikke bruge et arbejde til at realisere mig selv. 
Det falder mig ikke naturligt at gå på arbejde 
hver dag for at tjene penge. Det falder mig 
naturligt at ville gøre noget godt for Krishna. 
Sjælen er ligeglad med penge.

Hvad er den største ændring fra 2014-
Caro til 2019-Caro?

– At jeg har fået et inderligt ønske om at 
blive mor. Jeg har ikke lyst til at være så 
hård, som jeg var engang. Jeg vil gerne være 
blid og blød og moderlig, for det er min natur. 
Jeg vil gerne være som de indiske mødre, 
jeg har mødt … På bare tæer i køkkenet og 
kun med tanke for, om deres børn får mad 
og kærlighed.

Kunne du finde på at blive mor alene?
– Nej.
Så kræver det jo en mand …?
– Ja.

Er det et krav, at han skal være 
medlem af Hare Krishna?

– Det er ikke et krav. Jeg håber, jeg møder 
én med hovedet og hjertet på rette sted. Det 
første skal helst være lidt koldt, og det sidste 
skal helst være stort og varmt.

Caro har fastholdt blikket fra ’hej og 
kram’ til nu, to en halv time senere, hvor vi 
rejser os og går hver til sit fra Nørrebro-ca-
feen. Hun ved, at hun hører til i Danmark. 
Hun vil være mor. Og hun vil synge og 
danse for Krishna. Men hun oplever stadig, 
at følelserne kan løbe af med hende, at 
de farer op og ned, fra sorg og smerte til 
glæde og lykke. Ligesom vi andre går rundt 
og kan være dødforvirrede og komme i 
tvivl om, hvad meningen med det hele er. 
Jeg er dog ikke i tvivl om, at uanset for hvis 
skyld Caro synger og danser, har det givet 
mening for hende.
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Overskriften er et spørgsmål, som jeg blev 
stillet og forsøger at besvare i det følgende.

I sit aspekt som tiden dræber Gud alle. Sjæ-
len i alle levende væsener er en evig partikel af 
bevidsthed, men så snart sjælen accepterer en 
materiel krop, må han acceptere døden som en 
del af handelen. Den materielle verden kaldes 
samsara – fødslen og dødens ocean. Hvordan 
kroppen dør, uanset om det er i en skovbrand 
eller bilulykke, af sygdom eller af alderdom, er 
virkeligt uvæsentligt. Den vigtige ting er, at vi dør. 
Hvordan vi dør, er mindre vigtigt.

Nogle har den ide, at Gud skulle have forhindret 
Holocaust eller andre forbrydelser mod menneske-
heden. Men hvad med alle de millioner af køer, der 
dagligt slås ihjel i verdens slagterier? Hvorfor beder 
vi ikke til Gud om at redde dem?

Kendsgerningen er, at Gud tilbyder at redde os 
fra døden, men vi ønsker ikke at blive reddet. Vi 
ønsker at blive i den materielle verden og nyde 
materien. Så Gud lader os gøre det. Vi har den 
frie vilje til at opfylde vores ønsker i en materiel 
krop. Gud har givet os den frihed. Menneskehe-
den har magten til at skabe enten himmel eller 
helvede på Jorden, og det griber Gud ikke ind i.

Hvis vi imidlertid ikke ønsker at dø, må vi 
vende os til Gud for hjælp. Men det er en sjælden 
person, der er villig til at gøre det. Derfor forbliver 
vi fanget i materielle kroppe under tillokkelsen af 
materiel nydelse, liv efter liv.

Tilværelsen som et dyr kredser i bund og grund 
om at æde eller blive ædt. Menneskelivet er en 
anelse mere kultiveret. Her handler det grund-
læggende om at have held med at opfylde sine 
ønsker. Hvorvidt vi vinder eller taber, afgøres 
dog af vores karma.

Intet sker uretfærdigt for nogen i den materielle 
verden. Alt er et resultat af karma, dvs. vores 
handlinger og reaktionerne på disse handlinger.

Nogle undrer sig over, at hvis Gud er helt 
igennem barmhjertig og god, hvordan kan der 

da være så megen lidelse i verden? Det, de 
ikke tager i betragtning, er, at når folk lider re-
aktionerne på deres syndige handlinger, er det 
en god ting. Den materielle verden er udtænkt 
for at give os reaktioner på vores fromme eller 
ufromme handlinger, og det er virkeligt godt.

Derfor behøver ingen at undre sig over, hvor-
dan en almægtig og god Gud kan tillade alle 
disse tragedier at overgå os. Der er ingen grund 
til at tænke, at enten må Han være ude af stand 
til at forhindre dem, eller også er Han ligeglad. 
Faktum er, at Gud giver Naturen lov til at give 
menneskene præcis de karmiske reaktioner, 
som de fortjener for deres onde aktiviteter.

Gud er fuldstændig i kontrol, og uanset hvad 
Han gør, er det fuldstændigt godt. Når Naturen 
straffer os for det skidt, vi trækker andre levende 
væsener igennem blot for vores egen egoistiske 
tilfredsstillelses skyld, er det en god ting. Det er 
præcis, som det skal være.

Så næste gang nogle jamrer over, hvor 
grusomt universet er imod dem, tænk da på 
skiverne af myrdede dyr på deres middagsborde 
og vid med sikkerhed, at de får nøjagtigt, hvad 
de fortjener fra universet.

I dyrearterne udlever sjælen sin dårlige karma. 
Kun i den menneskelige livsform skaber sjælen 
ny karma, som han enten vil lide eller nyde 
reaktionerne på.

Den menneskelige livsform er en enestående 
og meget sjælden chance for sjælen til at blive 
befriet fra samsara, det endeløse kredsløb af 
fødsel og død. Ikke at benytte sig af den mulig-
hed er et signal til naturen om, at vi ikke behøver 
at være mennesker, og vi vil blive anbragt i 
endnu et kredsløb i de lavere arter.

”Man opnår den menneskelige livsform efter at 
have vandret i 8.400.000 arter igennem den grad-
vise evolutionsproces. Dette menneskeliv spoleres 
for de indbildske fjolser, der ikke søger tilflugt ved 
Govindas lotusfødder.” (Brahma-vaivarta Purana)

HVORFOR REDDEDE GUD IKKE DE STAK- 
KELS DYR FRA DE AUSTRALSKE BRANDE?

 af Jahnu Dasa
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Når man har et alter, er det naturligt at 
have arati, der er en tilbedelse af Krishna 
på alteret, hvor man ofrer Ham forskellige 
ting som røgelse, lys, vand, blomster osv. 
På tempelaltre kan denne ceremoni være 
omfattende, imens den for hjemmealtre kan 
gøres meget enkelt.

I den fulde arati ofrer man normalt føl-

gende til Krishna (se tegningen af en arati-
tallerken): røgelse, lys, vand, tørklæde og 
blomster, samt vifter Ham med en visk og 
en påfuglevifte.

Fremgangsmåden er som følger. Først 
bukker man sig ned ved alteret og siger man-
traerne til Srila Prabhupada (se Vaisnava 
Sange s. 2). Stil arati-tallerknen på et lille 

af Lalitanatha Dasa

ARATI
KRISHNA-BEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 3

I naturlig forlængelse af forrige artikel om at have et alter forklarer det tredje afsnit om at 
være Krishna-bevidst hjemme hos sig selv, hvordan man laver en arati til Krishna.
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bord til venstre for alteret og stå selv foran 
den på en stråmåtte eller græsmåtte (eller 
en anden måtte). Tag skeen fra acamana-
koppen (2) i højre hånd med en dråbe vand, 
kom dråben i hånden og smid den bagud. 
Gør dette to gange mere og kom herefter 
tre dråber vand på venstre hånd. Tag skeen 
i venstre hånd, læg en dråbe vand i højre 
håndflade, sug vandet op fra højre hånd med 
munden og sig: ”Om keshavaya namah.“ 
Gentag dette to gange og sig ”Om naraya-
naya namah“ og ”Om madhavaya namah“. 
‘Skyl’ højre hånd med endnu en dråbe vand, 
der smides bagud.

Tag nu skeen i højre hånd og kom tre 
dråber vand på konkylien (1), tag konkylien 
i højre hånd og trut i den tre gange (lige-
som man trutter i en trompet. Det tager lidt 
øvelse.). Kom tre dråber vand på konkylien 
og læg den tilbage på tallerknen.

Kom tre dråber vand på klokken (12), tag 
den i venstre hånd og ring med den under 
resten af aratien. 

Det første, der ofres, er røgelse. Kom tre 
dråber vand på røgelsesholderen, tag den i 
højre hånd og vis den til Srila Prabhupada 
(evt. din egen åndelige mester) ved at køre 
den rundt om ham tre gange (med uret). 
Ideen er, at vi ikke ofrer tingene direkte til 
Krishna, men igennem de åndelige mestre, 
hvilket symboliseres ved at køre offergen-
standen rundt om dem tre gange, før den 
ofres til Krishna. Vis således røgelsen på 
samme måde til Bhaktisiddhanta Sarasvati, 
Srila Prabhupadas åndelige mester, og Sri-
mati Radharani. Herefter ofres røgelsen til 
Sri Krishna ved at køre den rundt om Ham 
syv gange. Så ofres den til Radha (igen syv 
gange rundt om Hendes krop), herefter til 
Caitanya og Nityananda, hvis man har Dem 
på alteret, og herefter til Bhaktisiddhanta 
Sarasvati og Srila Prabhupada. Til sidst kan 
man vende sig om mod eventuelle tilstede-
værende i lokalet og køre røgelsen tre gange 
rundt om dem. Stil røgelsen et passende 
sted, f.eks. ved foden af alteret.

Lyset (4) ofres dernæst. Tænd lyset med 
en tændstik eller lighter og kom herefter tre 
dråber vand på skaftet, vis lyset til Srila 
Prabhupada og opefter på samme måde 
som med røgelsen, hvorefter det ofres 
til Krishna på følgende måde: fire gange 
rundt om fødderne, to gange rundt om 
navlen, tre gange rundt om hovedet og 
syv gange rundt om kroppen (alt sammen 
med uret). Herefter det samme til Radha 
og nedefter som før.

Vandet ofres ved at føre vandbeholderen 
(6) syv gange frem og tilbage over hovedet 
på hver person på alteret fra Krishna og ned-
efter. Når man er færdig med at ofre vandet, 
kan man lægge klokken fra sig et øjeblik, 
tage beholderen i venstre hånd og vende 
sig imod de tilstedeværende. Man kommer 
lidt vand i højre hånd og kaster det ud over 
dem nogle gange, indtil alle har fået et par 
dråber på hovedet.

Tørklædet (7) og blomsterne (8) ofres på 
samme måde som røgelsen. Efter at være 
blevet ofret til Krishna kan blomsterne læg-
ges ved foden af personerne på alteret, eller 
man kan give dem til de tilstedeværende 
hengivne.

Til sidst viftes først visken (10), der er 
hårene fra halen på en camara-okse, og 
derefter påfugleviften (11) (dog kun når det 
er varmt) nogle gange ved hver person på 
alteret. Til afslutning trutter man igen tre 
gange i konkylien, rydder op efter aratien og 
tørrer eventuelt vand op fra gulvet.

Hvis det er for omfattende, behøver man 
ikke at have den fulde arati, men kan også 
nøjes med at ofre f.eks. røgelse, lys og 
blomster.

Hvornår har man arati? Tidligt om mor-
genen er et godt tidspunkt, men Srila 
Prabhupada fortalte, hvordan hans far 
lavede arati hver aften, når han kom hjem 
fra arbejde. Find et belejligt tidspunkt og 
lad arati blive en daglig begivenhed. Man 
vil opdage, hvordan det giver et personligt 
forhold til Krishna.
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Den præmoderne personlighed
Før Professor Ryn dissekerer det moderne 

menneskes personlighed, gennemgår han den 
præmoderne personlighed. Her er der to un-
derinddelinger, den kristne og den klassiske, 
hvor sidstnævnte består af personer, der hæl-
der til værdierne fra Oldtidens Grækenland og 
Rom. Den præmoderne type er stadig blandt 
os i dag, i det mindste delvist. Ethvert individ 
vil i virkeligheden være en blanding af både 
præmoderne og moderne typer.

”De gamle klassiske og kristne livssyn 
er dybt rodfæstede. De er ikke fuldstæn-
digt forsvundet selv i dag. Lige så lidt 
kan vi udpege bestemte individer i den 
moderne verden, hvis personligheder er 
fuldstændigt skarpskårne udtryk for det 
nye fantasimoralske momentum. Alle 
mennesker indeholder både gammelt og 
nyt. Megen neurose i nutidens samfund 
er en integreret del af den moderne kultu-
relle dynamik, men yderligere ængstelse 
og forvirring skyldes også, at individer 
rummer ikke blot den moderne dynamik, 
men også andre anstrøg af personlighed, 
som den er uforenelig med.”

På vigtige områder minder den præmoderne 
europæer, som beskrives af Professor Ryn, 
om den klassiske vediske kulturs medlemmer, 
hvis livssyn er religiøst, og som er bevidste 
om menneskehedens faldne tilstand. Det 
præmoderne menneske tror på, at det kan 
højne sig gennem en moralsk-intellektuel 
bestræbelse eller ved gudddommelig nåde, 

men accepterer samtidigt, at der vil altid være 
en vis begrænsning. Menneskeheden er ikke 
Gud. Det præmoderne menneske ser derfor 
selvkritik som en dyd. Lidelse kommer ikke 
uventet til det, og det protesterer heller ikke 
imod lidelse som ufortjent. Velvære og lykke 
tages ikke for givet, men er grunde til at takke 
Gud. Det præmoderne menneske er fuldt ud 
klar over sine egne svagheder, for det måler 
sig selv mod høje moralske standarder, der 
leder væk fra ideen om selvet som en nyder. 
Aristoteles’ og Ciceros etik er asketisk. Kristi 
bjergprædiken er overjordisk. Det præmo-

TRANSCENDENTAL PSYKOLOGI, 8 
MODERNITETENS PERSONLIGHEDSTYPER,2

af Suhotra Swami

Imens tidligere afsnit af Transcendental psykologi var studier over nogle af emnerne i bogen 
Vedanta Psychology af Suhotra Swami, er disse næste afsnit en direkte oversættelse af bogens 
afsluttende kapitel, The Modes of Modernity. Her bringes det andet afsnit om det moderne 
menneskes personlighed.
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derne menneske accepterer, at dets moralske 
ufuldkommenheder er dets egen. Det og det 
alene er ansvarligt for at forbedre sin karakter. 
Problemer i livet ses som en konsekvens af 
moralsk svigt. For at løse problemer bør det 
anstrenge sig til det yderste for at forbedre 
sin karakter og personlighed, og selv hvis det 
gør fremskridt, vil der stadig være masser af 
ufuldkommenheder, som kræver endnu mere 
indsats. Det kristne samfund var også bundet 
sammen af ideen om, at ens næstes proble-
mer er ens egne.

I sin sammenligning af det moderne men-
neske med det præmoderne menneske skriver 
Professor Ryn:

”Dets holdning er meget forskellig fra 
det præmoderne menneskes. I stedet 
for at distancere sig fra en verdslig 
eksistens nærer denne person store 
forventninger til en sådan. Francis Ba-
con var blot en af de første til at tro på 
endeløst fremskridt. Han mente, at når 
den gamle overtro forsvandt, og den 
eksperimentelle videnskabs metoder 
blev indført, ville en voldsomt forbedret 
menneskelig tilværelse være mulig. Op-
lysningstiden var udbredelsen af disse 
forventninger. Håbet om en ny og bedre 
verden var ikke nødvendigvis baseret 
på tro på videnskab og fornuft. Den 
mest fundamentale længsel, som kan 
skelnes bag selve videnskabsideologien, 
var efter en grundlæggende forvandling 
af menneskets eksistens, efter en stor 
frigørelse, udfoldelse og uddybning, der 
ville gøre livet uendeligt mere tilfreds-
stillende. Rousseau er kun et tidligt og 
meget fremtrædende eksempel på en, 
der troede, at den klassiske og kristne 
civilisation byggede på en dyb misfor-
ståelse, og som også troede, at den 
resulterende undertrykkelse kan bringes 
til ophør, og menneskeheden kan opnå 
en ny og bedre tilværelse.”

En central forskel på præmoderne og mo-
derne indstillinger kan ses i ideen om men-
neskets rettigheder:

”Det moderne menneske opfatter ikke 
et godt liv som en ufortjent gave. Det ser 
det snarere som en ret. Mennesker har, 
påstås det, rettigheder. ”Menneskets 
naturlige rettigheder”, som det erklæres 
af teoretikere som Locke og Rousseau, 
er blevet gjort mere udførlige og speci-
fikke i vores århundrede gennem FN. 
Til gengæld for besværet med at blive 
født har mennesker ret til mad, husly, 
sundhedshjælp osv. Der har ikke været 
en tilsvarende proklamering af pligter.

Selv om det moderne menneske 
kræver sine rettigheder, stiller det ikke 
tilsvarende krav til sig selv. Det er ikke 
tilbøjeligt til at se noget galt med sin egen 
person. Med det beroligende slogan: 
”Jeg er god nok, og du er god nok,” 
proklamerede Rousseau menneskets 
godhed allerede i 1700-tallet og afviste 
doktrinen om den oprindelige synd som 
en fornærmelse imod menneskets natur. 
Skylden for livets dybe og talrige skuffel-
ser ligger ikke i en brist eller fordærvelse 
inde i mennesket selv eller i naturen, 
men skal findes i undertrykkende, forvri-
dende samfundsinstitutioner og traditio-
ner. Løsningen er, hævder Rousseau, at 
menneskeheden opgiver de lænker, der 
undertrykker dets godhed.”

Verden er ikke nok
Livet i den materielle verden er essentielt set 

fortsat det samme for moderne mennesker, 
som det var for de præmoderne. Med alle dets 
rettigheder og forventninger må det moderne 
menneske stadigvæk leve i den eksisterende 
historiske verden, og den verden forbliver stæ-
digt den slags sted, som den altid har været 
tilbøjelig til at være: en blanding af op og ned 
og fuld af ufuldkommenheder. I betragtning af 
nutidsmenneskets store forhåbninger er dets 
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problem, at det vil opleve et typisk menneske-
livs skuffelser og blive udsat for sin del af uret-
færdighed, økonomisk pres og sygdom. Folk 
tæt på én vil dø. Samfundet vil give én sin del 
af grådighed, intolerance, hensynsløshed og 
kriminalitet. Måske vil der være krig eller andre 
smertelige samfundsmæssige sammenbrud. 
Under alle omstændigheder 
vil det meste af livet være 
almindeligt kedeligt.

Når det går op for det 
moderne menneske, at den 
materielle verden omkring 
det er helt ligeglad med dets 
selverklærede vigtighed om 
at være et barn af en ny tid, 
føler det sig voldsomt svigtet. 
Som forfatteren Stephen 
Crane (1871- 1900) skrev: 
”Et menneske sagde til uni-
verset: ”Sir, jeg eksisterer.” 
Universet svarede: ”Men det 
har ikke skabt nogen følelse 
af forpligtelse i mig.”” 

Siden det moderne men-
neske er blevet ledt til at 
forvente et tilfredsstillende liv og tilmed lykke, 
kigger det forgæves til verden, at den skal 
holde sit løfte. Men i det store hele er dets 
daglige liv en komposition af ligegyldige toner 
af gråt. Siden dets virkelige tilstand falder langt 
under, hvad dets håb er, føler det sig hurtigt 
meget overset og snydt for det, der tilkom-
mer det. En vrede svulmer i dets bryst. Hver 
eneste nye skuffelse forstærker dets følelse 
af at være blevet forrådt. Tidspunktet kommer, 
hvor samfundet – ja, hele den menneskelige 
eksistens – virker uretfærdig og tyrannisk 
på det, som om dette samfund manipuleres 
af onde kræfter. Rousseau gav et tidligt og 
paradigmatisk udtryk for den moderne følelse 
af skuffelse og nederlag. Hen imod slutningen 
på sit liv skrev han: ”Jeg blev skabt til at leve, 
men jeg dør uden at have levet.” Han begræd 
at skulle returnere til sin skaber en masse 
”frustrerede gode hensigter”.

Rousseau og drømmen om en ny 
verden

Den schweizisk-franske filosof Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778) var grund-
læggeren af romantikken. Romantikken var 
en reaktion på det såkaldte Oplysningsprojekt, 
der var en fransk skole af rationalisme i 1600- 

og 1700-tallet. Rationalisme 
betyder enhver doktrin, der 
hævder det menneskelige 
intellekts overlegenhed over 
alt andet. Oplysningstidens 
franske filosoffer som Di-
derot, d’Alembert, La Mettrie, 
Condillac, Helvetius, d’Hol-
bach, Turgot, Condorcet m.fl. 
arbejdede for det ”rationelle 
samfund”. Men der var en 
grænse for folks appetit 
for videnskab, abstraktion 
og upersonlig logik. Den 
snigende utilfredshed med 
steril intellektualisme eks-
ploderede som et oprør, som 
vi kalder den romantiske 
bevægelse. Romantikerne 

genopdagede kunst, mystik og irrationalitet. 
Og de genopdagede følelser. De ophøjede i 
virkeligheden følelser til en position som aldrig 
før set i tankens historie.

Rousseau brugte mange tomme ord på fø-
lelsesladede dyder som medfølelse, venskab, 
kærlighed og imødekommenhed, men hans 
egen karakter var udisciplineret og choke-
rende mangelfuld, når det kom til ærlighed, 
renhed og sandfærdighed. Andre af hans tids 
filosoffer, der til at begynde med var sympa-
tiske over for hans budskab, mistede hurtigt 
tiltroen til det, da de lærte den mørke side af 
Rousseaus personlighed at kende. Hume og 
Voltaire affærdigede Rousseau som et uhyre. 
Diderot kaldte ham ”løgnagtig, forfængelig 
som Satan, utaknemmelig, grusom, hyklerisk 
og fuld af ondskabsfuldhed.” En kvinde, som 
Rousseau havde et intimt forhold til, opsum-
merede ham som ”en interessant galning”.
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Om Rousseau skriver Paul Johnson i Intel-
lectuals (1988), kapitel 1: ”Han var prototypen 
på den moderne tids karakteristiske skikkelse, 
den vrede unge mand.” Rousseau sammen-
førte nogle iøjnefaldende kendetegn ved den 
moderne Prometheus: 1) påstanden om hans 
ret til at forkaste den eksisterende orden i dens 
helhed; 2) tilliden til hans evne til at omforme 
den eksisterende orden fra bunden med hans 
egne udtænkte principper; 3) troen på, at dette 
kunne opnås gennem den politiske proces; og 
ikke mindst 4) lovprisning af den store rolle, 
som instinkt, intuition og impuls spiller i menne-
skets adfærd. Rousseaus fascinering af hans 
egen fantasi er tydelig i det følgende uddrag 
fra et brev, han skrev som 55-årig:

”Jeg elsker at drømme, men at give 
mit sind lov til frit at vandre omkring uden 
at trælbinde det til noget bestemt emne 
… dette ubeskæftigede og dybsindige liv 
… bliver for hver dag mig mere og mere 
herligt; at vandre alene uden ende blandt 
træer og sten rundt omkring, hvor jeg 
bor, at spekulere eller snarere være så 
uansvarlig, som jeg har lyst til … omsider 
helt frit give mig hen til mine fantasier 
… det er, min gode mand, for mig den 
største nydelse … ”

”Hvis vi gerne vil forstå, hvad det var for en 
livsanskuelse, der begyndte at afløse Vestens 
klassiske og kristne civilisation, gør vi klogt i at 
studere Rousseau,” bemærker Professor Ryn.

Rousseau er overbevist om, at han har set 
dybere ind i menneskets natur end nogen 
tidligere iagttager, og at han har opdaget lyk-
kens hemmelighed. Desværre er verden som 
sådan uvenligt stemt over for den sandhed og 
over for ham personligt som dens budbringer. 
Specielt i sine senere selvbiografiske skriverier 
udtrykker Rousseau, hvordan han føler sig 
dybt såret over at være blevet forurettet af 
livet generelt og over at være blevet ”udstødt” 
fra samfundet, selv om han ifølge sig selv er 
det mest ”omgængelige og kærlige blandt 

mennesker.” Han er ikke blevet behandlet, 
som han mener, at en person med hans dybe 
indsigter og godgørenhed fortjener det, men 
føler sig som et offer for grusom forfølgelse. 
Han løfter til en paranoid yderlighed en util-
fredshed med livet, der skulle blive kronisk i 
den moderne verden.

Rousseau blev en profet for ugengældt 
dagdrømmeri og forgæves længsler, der aldrig 
bliver til virkelighed gennem en dertil svarende 
indsats. Han så ikke behovet for at arbejde, 
for han var overbevist om, at han slet og ret 
fortjente det, han længtes efter.

Rousseau startede en voldsom tendens i 
Vestens kultur, hvor han tillægger større vig-
tighed på et liv, der leves i fantasien og ikke i 
handlingernes verden. ”Jeg afholder mig fra at 
handle,” skriver Rousseau. For ham oplever 
han det virkelige liv i sine idylliske drømmerier. 
Det moderne menneskes flugt fra de konkrete 
praktiske ansvar her og nu, specielt fra plig-
ten til at få det bedste ud af sig selv og til at 
drage omsorg for familie og næste, antager 
forskellige former afhængig af drømmerens 
personlighed. Den konstante fællesnævner 
er længslen efter en storslået fuldbyrdelse 
og temaet om, at en fundamental ændring 
er nødt til at ske, hvis lykke skal blive mulig: 
”Livet ville være så meget bedre, hvis bare … 
” ”Hvis bare jeg kunne få en frisk start, ville 
livet virkelig begynde.” 

Rousseau ville ikke indrømme nogen for-
pligtelse over for samfundet, men afkrævede 
samfundet enhver form for forpligtelse over 
for ham. På samme måde ville han ikke ind-
rømme at være forpligtet over for historien. 
Såkaldte kendsgerninger fra fortiden var 
mindre vigtige end de fremtidige mulighe-
der. Sådanne kendsgerningers ”sandhed” 
binder os til autoriteter, samfundssystemer 
og kulturelle traditioner, som vi er nødt at 
bryde os fri af, hvis vi skal virkeliggøre vores 
drømme. Vi har enhver ret til at vrage histori-
ske kendsgerninger og sandheder som intet 
andet end gårsdagens baggage. (Fortsættes 
i næste nummer)
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En elev spurgte sin mester: ”Mester, hvornår 
får jeg Gud at se?”

Mesteren: ”Når du er lige så desperat med 
længsel som en mand, der tørster efter vand, 
efter at han har ligget i ti dage og nætter uden 
at drikke i ørkenen ved pyramiderne. Du skal 
længes efter Gud på samme måde med en 
følelse af, at du ikke kan leve så meget som 
et sekund mere uden Ham. Kun da, når din 
stærke iver fordriver din lyst til sanserne, vil 
Han komme til dig.”

Eleven: ”Jeg spørger mig selv – har jeg be-
slutsomhed nok til at fortsætte ad denne vej?”

Mesteren: ”Tro, loyalitet og overgivelse er 
forudsætninger. Hav tro på, at Han er til stede 
ligesom luften. Forbliv loyal over for Herren – i 
gode og dårlige tider – ligesom åndedrættet, 

der altid er hos dig, uanset om du vil det el-
ler ej.

Overgiv dig til sidst til Ham lige så naturligt, 
som en mand, der lider af søvnløshed, glem-
mer denne verden og overgiver sig ubetinget 
til pludselig søvn.”

Elev: ”Jeg er en aktiv person. Er der noget, 
jeg kan gøre?”

Mesteren: ”Tjen Ham uselvisk ligesom 
Solen, der tjener hele skabelsen uden at 
bekymre sig om dens indstilling til Solen. 
Og hvis du giver din kærlighed til Gud, vil 
du ikke blot få Ham at se, men også glæde 
Ham. Da vil et univers af ubeskrivelig fryd 
åbne sig for dig.”

Fortalt af Sacinandana Swami.

HVORNÅR 
FÅR JEG GUD AT SE
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Jeg husker, hvordan vi lærte det i grundskolen. 
Mrs. Pile havde et farverigt officielt skema, der 
var inddelt i fire sektioner: de fire basiske. 22 
unge, uskyldige ansigter betragtede billederne. 
Sektion 1: mælk, ost, is og budding. Sektion 2: en 
hamburger, pølser, et stegt kyllingeben, et kogt 
æg, en hotdog og nogle rejer. Sektion 3: gule-
rødder, en skive vandmelon, en bagt kartoffel, 
en halv appelsin og nogle jordbær. Og sektion 
4: lasagne, brød, tortillaer, vafler, spaghetti, ris 
og majsmuffins.

Helt til højre på skemaet var der en mindre 
sektion med billeder: en æblekage, småkager, 
marmelader og ketchup. Disse madvarer skulle 
komplementere, men ikke erstatte de fire basi-
ske. ”Man bør spise fra de fire fødegrupper hver 
dag,” fortalte Mrs. Pile os.

Hvilken overraskelse det da var, da de fire 
faste fødegrupper blev forkastet af ernærings-
eksperter. De fortalte os, at fedt kød og stegt mad 
hæver blodets kolesteroltal og forårsager hjer-
teanfald. Salte madvarer kan sætte blodtrykket 
op og give hjerneblødninger. Mad uden fibre kan 
give kræft i tyktarmen. Det blev tydeligt, at vores 
basisfødevarer – hamburgere, pommesfritter og 
selv hvidt brød – var farlige for vores helbred.

Srila Prabhupada afviste dem med sikker 
hånd. ”At spise kød, fisk og æg er syndigt,” udtal-
te han. ”De, der slår dyr ihjel og giver dem unød-
vendig smerte, som folk gør det på slagterier, vil 
blive dræbt på en tilsvarende måde i næste liv 
og mange liv derefter … Der er mange slyngler, 
der nu bryder deres egne religiøse principper. 
Der står udtrykkeligt i de jødisk-kristne skrifter: 
”Du må ikke slå ihjel.” Ikke desto mindre kommer 
selv religionernes overhoveder med alle mulige 
undskyldninger for at svælge i drab på dyr. 
Alligevel hævder de at være hellige personer. 

Denne parodi og hykleri i menneskesamfundet 
fører ubegrænsede katastrofer med sig.”

Godt, så meget for sektion 2. Men det betyder 
ikke, at Srila Prabhupada blot lod os stå tilbage 
med de andre ”basiske 3”. Nej, han gav os 
Krishna-prasadam, vegetarisk mad, der er ofret 
til Krishna med kærlighed og hengivenhed.

Krishna-prasadam ligner måske traditionel 
indisk vegetarisk mad: den indeholder ikke kød, 
fisk og æg, og den følger ofte traditionelle indiske 
opskrifter. Men kvalitativt overgår den alle former 
for verdslig mad (selv det fineste vegetariske 
køkken), fordi den nærer ikke blot kroppen, men 
også ånden.

Prasadam renser os. Den overvinder syndige 
reaktioner og gør os immune over for smitten fra 
materialisme. Ligesom en vaccine kan beskytte 
os mod en epidemi, beskytter Krishna-prasadam 
os mod illusion og det materialistiske livs lidelse. 
Derfor gør den, der spiser prasadam, hurtigt 
fremskridt i selvrealisering.

En hengiven af Herren Krishna, der er uddan-
net af sin åndelige mester, skrifterne og hellige 
lærere, ved, at al mad i sidste ende kommer fra 
Gud. Den kan ikke fremstilles gennem noget 
menneskeskabt arrangement. Og en hengiven 
ønsker at glæde Gud ved at ofre jordens gaver, 
der er Guds egne gaver, tilbage til Ham.

Skeptikere har ikke adgang til denne guddom-
melige udveksling. Måske har de fortsat tro på 
disse fire basiske fødevarer. Men den hengivne 
er forankret i en kærlighedspagt med Herren 
Krishna og spiser kun Hans prasadam.

Dampet dal og yoghurt
(dokla)
Iblødningstid: 10 timer
Tilberedelsestid: 25 minutter

HERREN KRISHNAS KØKKEN
SNYDT AF DE BASISKE

af Visakha Devi Dasi
Fire eller tre? Ligegyldigt hvad skal en balanceret kost ikke blot nære kroppen, men også ånden. 

Fra Back to Godhead 21-04-1986.
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4-6 portioner

350 g dal, renset
1,25 dl tykmælk/yoghurt
2,5 dl vand
4 friske chilier
2 spsk. friskrevet ingefær
1 spsk. gurkemeje 
½ tsk. salt
1 spsk. citronsaft
3 spsk. smeltet ghee
½ tsk. bagepulver
1 spsk. ghee
1 spsk. sorte sennepsfrø
2 spsk. sesamfrø
1 knivspids hing
6 spsk. friskrevet kokosnød
4 friskhakkede korianderblade

1. Vask dal’en og stil den i blød i mindst fire 
timer. Afdryp den derefter, kom den i en blender 
eller foodprocessor sammen med tykmælk og 
vand og blend, indtil du har en lind blanding, der 
herefter skal stå tildækket i mindst seks timer på 
et varmt sted.

2. Find en gryde, hvori du kan passe en rund 
kageform med en diameter på 20 cm. Du har 
brug for en eller anden slags ring, der kan hæve 
kageformen fra grydens bund. I midten af ringen 
skal der være en åbning, der er stor nok til at 
lade damp nå formens bund. Kom omkring fem 
centimeter vand i gryden og bring den i kog.

3. Mal de friske chilier med en smule vand til 
en masse, der tilsættes dejen. Tilsæt derefter 
ingefær, gurkemeje, salt, citronsaft, smeltet ghee 
og bagepulver. Bland det hele godt. Smør kage-
formen med lidt smør eller ghee og hæld dejen 
op i den. Sæt et tætsluttende låg på gryden og 
damp doklaen i 20-25 minutter, eller indtil den 
føles elastisk, når man rører ved den.

4. Tilbered pynten ved at opvarme 2 spsk. 
ghee i en lille pande og steg sennepsfrøene, 
sesamfrøene og en knivspids hing deri. Når sen-
nepsfrøene er poppet færdige, hældes denne 
krydderiblanding over doklaen. Til sidst drysses 
den revne kokosnød og korianderbladene over.

5. Når doklaen er kølet af, skæres den i kva-
drater på 7,5 cm og tages op af formen, hvorefter 
den ofres til Krishna.

Stegte og udblødte osteterninger
(paneer masala)
Iblødsætningstid: 20 minutter
Tilberedelses- og kogetidtid: 25 minutter
4-6 portioner

285 g paneer (frisklavet ost)
ghee eller vegetabilsk olie til friturestegning
1 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
½ tsk. spidskommenfrø
2 kanelstrænger på 5 cm’s længde
4 hele nelliker
½ tsk. stødt korianderpulver
½ tsk. gurkemeje
½ tsk. hing
¼ tsk. stødt sort peber
1 tsk. salt

1. Gem to kopper valle fra paneeren. Saml 
paneeren i et osteklæde og rens den under 
koldt vand i nogle sekunder. Tryk paneeren flad 
i osteklædet til en tykkelse på omkring 2½ cm og 
stil en vægt ovenpå, så slutresultatet kan blive 
et stykke fladt, fast ost. Gør dette ved kanten 
af vasken, så væsken kan løbe fra. Lad stå i 
30 minutter.

2. Løft osten ud af osteklædet og skær den 
i terninger på 2½ cm. Frituresteg disse i ghee 
eller vegetabilsk olie. Det bør tage omkring 4-5 
minutter at få osteterningerne let brune. Løft dem 
op og afdryp dem.

3. Opvarm 1 spsk. ghee eller vegetabilsk olie 
i en lille gryde. Steg spidskommenfrøene under 
omrøring sammen med kanelstængerne og 
nellikerne. Tilsæt pulverkrydderierne efter 30 se-
kunder og steg under omrøring i nogle sekunder 
mere. Hæld nu den halve liter valle i masalaen, 
tilsæt salt og bring den i kog, hvorefter den 
tages af varmen. Kom de stegte osteterninger i 
og lad dem trække i mindst tyve minutter. Lige 
før de ofres til Krishna, varmes gryden igen op, 
hvorefter væsken hældes fra.
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SPØRGSMÅL: Kan du forklare forskellen på 
atma, jiva og prana? Når vi siger, at en person 
lider eller nyder, ’hvem’ er det da, der virkeligt 
lider eller nyder?

SVAR: Atma er den åndelige sjæl. Dette 
udtryk er mere eller mindre synonymt med 
jiva, det levende væsen. Atma og jiva er det 
samme. Prana er livsluften, der flyder inde i 
den materielle krop. I vores betingede tilstand 
af bevidsthed befinder atmaen eller jivaen 
sig i kroppen, hvor den flyder inde i pranaen, 
livsluften.

Jivaen eller atmaen er den, der lider eller 
nyder. Hvis han fejlidentificerer sig med ma-
terien, lider han. Hvis han husker sin åndelige 
natur og handler derefter, nyder han faktisk 
ubegrænset lyksalighed.

SPØRGSMÅL: Er det sandt, at vi ikke må 
hade nogen?

SVAR: Det er ikke et spørgsmål om, at 
det forlanges, at man ikke må hade nogen. 
En person, der er solidt forankret i Krishna-
bevidsthed, vil naturligt ikke hade, for han 
føler ubegrænset kærlighed til alle levende 
væsener.

yas tu sarvani bhutany atmany evanupasyati
sarva-bhutesu catmanam tato na vijugupsate

“Den, der systematisk ser alt i relation til den 
Højeste Herre, som ser alle levende væsener 
som Hans uadskillelige dele, og som ser den 
Højeste Herre inde i alting, hader aldrig nogen 
ting eller noget levende væsen.” (Sri Isopa-
nisad, Mantra 6)

SPØRGSMÅL: Hvad er beviset for, at en 
åndelig virkelighed eksisterer? Er det også 
muligt at overgive sig til både illusion og til 
Gud, dvs. nogle procent til illusion og nogle 
procent til Gud? Hvad sker med andre ord, 
før man er fuldstændigt oplyst? Kan man 
være i Krishna-bevidsthed og stadig i en 
vis grad i illusion, imens man praktiserer 
Krishna-bevidsthed ved at recitere Hare 
Krishna, huske på Herren osv.?

SVAR: Hvis den eneste virkelighed var 
denne midlertidige materielle krop, ville der 
ikke være noget ønske i det levende væsen 
om udødelighed. Hans ønske om udødelig-
hed er beviset på den åndelige virkelighed.

Ja, der kan være en blanding. Man kan 
være 1 % i illusion og 99 % Krishna-bevidst. 
Men selv hvis man har 1 % materielt ønske 
på tidspunktet for døden, vil man fødes igen 
i denne materielle verden for at få opfyldt sit 
ønske. Derfor skal man blive 100 % absor-
beret i Krishna-bevidst uden den mindste 
antydning af materielt ønske, ikke engang 
0,00001 %.

Hvis man oprigtigt praktiserer principper-
ne for Krishna-bevidsthed som en initieret 
discipel af en ægte åndelig mester, betyder 
det, at man skridt for skridt formindsker sin 
illusion og fremmer sin Krishna-bevidsthed 
hele vejen op til punktet af fuldstændig 
ren hengiven tjeneste, 100 % Krishna-
bevidsthed. Din opgave er nu oprigtigt og 
omhyggeligt hver dag at absorbere dig 
døgnet rundt i Krishna-bevidsthed, så du 
så hurtigt som muligt kan opnå målet af 
ren Krishna-bhakti.

BREVKASSE
Hvor kommer sjælen fra?

 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 Prabhu på et par spørgsmål om sjælen.
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Templet i København
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 48 28 64 46
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net  

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

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

Lørdag 1.2: Sri Advaita Acaryas fremkomst. Aftenpro-
gram fra kl. 17.

Fredag 7.2:  Nityananda Trayodasi: Herren Sri Nityan-
anda Prabhus fremkomst. Fest fra klokken 16.

Torsdag 13.2: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thaku-
ras fremkomst. Aftenprogram 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

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

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: Ensjøveien 9, 0655 Oslo
Hver søndag kl. 15-18: Søndagsfest med kirtana, 
foredrag og prasada. 
1.2.: Advaita Acharyas åbenbarelsesdag. Program med 
HH Kadamba Kanana Swami. Flere detaljer på ISKCON 
Norway sin FB side. 
7.2: Nityananda Trayodasi. Fejring fra kl 17.30-20.00.
13.2: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur sin åben-
barelsesdag. Program i tempel fra 18.30-20.00.

BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen                                         
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag 
og prasada. 
Kirtan og foredrag hver dag kl. 7.30-9.00 og kl. 19-
20 (ikke søndag)
Lørdag 1.2: Sri Advaita Acaryas åpenbarelsesdag. Pro-
gram i senteret kl. 17-20. Kirtan, foredrag og prasada. 
Fredag 07.02: Sri Nityanandas åpenbarelsesdag. Pro-
gram i senteret kl. 17-20. Kirtan, foredrag og prasada.
Torsdag 13.02: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Thakurs åpenbarelsesdag. Program i senteret kl. 17-20. 
Kirtan, foredrag og prasada. 

Ekadasi: 5. og 19. februar 
Web: harekrishna.no



AVANTI-SKOLERNE KOMMER TIL DANMARK
I 2008 startede hengivne fra ISKCON den første såkaldte Krishna Avanti-skole i Eng-

land. Ideen var at kombinere en Krishna-bevidst skole med det bedste af den skolegang, 
som det offentlige skolevæsen tilbyder. Det var et eksperiment, og  konceptet er blevet en 
succes, der er ekspanderet voldsomt allerede i sit første årti. 4–5.000 skoleelever fra 3 til 
18 år bliver nu undervist på ti skoler, og tre mere er på vej. Skolerne har fået stor ros og 
anerkendelse fra myndigheder og andre kredse i det britiske samfund, og selv Dronning 
Elisabeth og Prins Philip besøgte en af skolerne på et officielt besøg i forbindelse med 
dronningens 60-års regeringsjubilæum i 2012.

Skolerne kendetegnes af fokus på elevernes karakterdannelse og personlige udvikling. 
Ud over de almene fag er der særlig undervisning i religion, filosofi og etik, og yoga, medi-
tation og kirtana indgår også i dagligdagen. Der stilles krav til lærernes personlige karakter 
og levevis, så de kan være gode eksempler for eleverne, og al skolemad er selvfølgelig 
både vegetarisk og Krishna-prasada.

Nu arbejdes der på at starte en Avanti-skole i Danmark. En initiativgruppe i København 
omkring templet med bidrag fra mange forældre, især af indisk oprindelse, er lige nu i 
gang med at ansøge om tilladelse til at starte en dansk Avanti, om muligt allerede i år efter 
sommerferien, ellers i 2021. En af de københavnske kommuner har udtrykt interesse i 
at lægge plads til en sådan international skole, og der arbejdes på at skaffe finansiering, 
lærere og naturligvis elever.

Følg med i de næste måneder i Nyt fra Hare Krishna om dette skelsættende projekt, 
som, hvis det lykkes, vil være den første Avanti-skole uden for England og en milepæl for 
det danske Hare Krishna-samfund.


