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Torsdag 2.4 Rama Navami: Herren Sri   
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                    Sri Syamananda Prabhus fremkomst
Tirsdag 14.4 Sri Abhirama Thakuras bortgang
                      Tulasi Jala Dan begynder.
Fredag 17.4 Srila Vrindavana Dasa Thakuras  
  bortgang
Lørdag 18.4 Ekadasi (faste fra korn og bønner for  
  Varuthini Ekadasi)
Søndag 19.4 Bryd fasten mellem 5:54–10:44
Onsdag 22.4 Sri Gadadhara Panditas fremkomst
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Torsdag 7.5 Krishna Phula Dola, Salila Vihara
                   Sri Paramesvari Dasa Thakuras bortgang
                   Sri-Sri Radha-Ramana Devajis fremkomst
                    Sri Madhavendra Puris fremkomst
                    Sri Srinivasa Acaryas fremkomst
Mandag 11.5 Sri Ramananda Rayas bortgang
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  Apara Ekadasi)
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Det behøver næppe at nævnes, at bladet ud-
kommer under usædvanlige omstændigheder. 
Hele verden er lukket ned på grund af corona. 
Der kunne være skrevet et helt blad om det med 
Krishna-bevidste perspektiver på denne usædvan-
lige situation. Vi begrænser det dog til de næste 
to sider med et par kommentarer af Janardana 
Prabhu og mig selv. 

En praktisk betydning af dette er, at mange Krish-
na-bevidste aktiviteter over hele verden er aflyst 
indtil videre. Det gælder også templet i København 
inklusive søndagsfester og festivaler som Rama 
Navami, der skulle have været fejret den 2. april. 
Og fejres skal den selvfølgelig, men nu bliver det i 
privat regi rundt omkring i de hengivnes små hjem.

Forsidebilledet med Herren Sri Rama, Sita og 
Laksmana er malet af Annapurna Devi Dasi. 
Læs artiklen om hendes liv og kunst på side 8 og 
fremefter. Ld.

Karuna-virus
Af Janardana Dasa

Da Danmarks statsminister forleden i samvær 
med blandt andet landets øverste sundhedsmyn-
digheder som reaktion på coronavirusepidemien 
belærte alle om at følge simple renlighedsprocedu-
rer, mindede det mig om den indledende bhakta-
træning i templet for snart 30 år siden.

Noget af det første, vi lærte, var grundlæggende 
personlig hygiejne. Vi lærte sund fornuft, som også 
statsministeren udtrykte det. Sund fornuft har man 
fulgt i den vediske civilisation til alle tider. Selvfølge-
lig personlig hygiejne, men meget mere detaljeret, 
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end hvad vi lærte i vores opvækst i Vesten. Mange 
ting kunne nævnes som forskel: brugen af offent-
lige toiletter og besørgelse, badning, indtagelse 
af drikke og mad osv. Man skelner mellem suci 
og muci, rent og beskidt.

Og dyr er beskidte. Denne nye virus, som 
spreder sig overalt, og de fleste andre influen-
zaepidemier som SARS og den spanske syge, 
startede fra kontakt mellem mennesker og dyr 
(svin, fjerkræ osv.). Men selv om hele klodens 
sundhedsapparat nu kører i højeste gear, er det 
alligevel endnu ikke blevet nævnt, at løsningen 
på denne slags epidemier blot er at undgå kon-
takt med dyr. Vi skal med andre ord alle blive 
vegetarer.

De eneste dyr, som det egentligt er ønskeligt at 
have kontakt med i Krishna-bevidsthed, er køer. 
Det er en dejlig (ko)ntakt at beskytte dem, nusse 
dem og fodre dem. Alle andre dyr er beskidte. 
Ikke alene det, men kontakt med dem kan over-
føre dødelige sygdomme, der spreder sig som 
epidemier. Derfor er der kun ét vedisk husdyr, og 
det er koen.

Hvad Krishna-bevidsthed lærer os, er ikke 
alene at forbinde os med Krishna, men hvordan 
vi simpelt og enkelt undgår 95% af årsagen til den 
materielle verdens elendigheder uden unødven-
dige anstrengende foranstaltninger.

Srila Prabhupada demonstrerede selv til-
beredning af mad, der skulle ofres til Krishna. 
Helt grundlæggende principper bliver fulgt for at 
undgå forurening og besmittelse og for kun at ofre 
Krishna det reneste. Når Krishna accepterer ret-
ten, kan vi bagefter acceptere Krishna-prasada. 
Når vi respekterer Krishna-prasada, bliver vi 
renset åndeligt og materielt. Ved at basere vores 
indtagelse af føde på det, der først er blevet ofret 
til Krishna, opnås allerede et langt stykke ad vejen 
immunitet fra sygdom.

Jeg har ikke kendskab til nogen anden religiøs 
retning, hvor man lægger så stor vægt på mad/
tilberedning/ofring som i vaisnava-traditionen. 
Jeg er dog sikker på, at det eksisterede i de fleste 
religiøse retninger. Et symptom på eller en årsag 
til religionens forfald i Kali-yuga er, at man ikke 
tilbereder, ofrer og spiser rent længere. 

Derfor er der ingen grund til at ændre på noget, 
når man allerede praktiserer Krishna-bevidsthed. 
Den ene og den anden sygdom og epidemi vil 
komme og gå, men de hengivne undgår dem, 
når de lever, som de har lært det.

I kølvandet på denne epidemi ser vi verden rea-
gere af frygt. Aktiemarkedet, avisernes skriverier, 
karantæner, rejseforbud og forsamlingsforbud. 
Dette er blot begyndelsen på en lang række tiltag, 
som ganske enkelt kunne være undgået, hvis alle 
havde fået bhakta-træning.

Hvad mere er, er sygdom, alderdom og død 
noget, der uundgåeligt kommer til alle. Dødelighe-
den er 100%. Det kan ikke komme bag på nogen. 
Vores væsentligste problemstilling er ikke bare, 
hvordan vi skal finde medicin mod coronavirus og 
prøve at forlænge livet. Vi må finde ud af, hvordan 
vi helt undgår at dø.

Fra de hengivne kan vi lære at undgå genta-
gelse af det, der holder os i denne dødens verden. 
Når vi først lider, er den klogeste overvejelse frem-
over at undgå gentagelse af, hvad der medførte 
lidelsen. Sygdom er Krishnas advarsel til alle 
intelligente mennesker om at holde op med at 
fjolle rundt i denne materielle verden, men i stedet 
tage til Hans tjeneste, der er det eneste, der kan 
redde os fra oceanet af gentagen fødsel og død.

Krishna er et hav af barmhjertighed. 
he krsna karuna-sindho, dina-bandho jagat-pate 
gopesa gopika-kanta, radha-kanta namo ’stu te

”Oh min kære Krishna, Du er et hav af barm-
hjertighed, de faldne sjæles ven og årsag til al-
tings oprindelse. Du er Herren over Vrindavanas 
indbyggere, kohyrderne og gopiernes elsker, i 
særdeleshed Srimati Radharanis. Jeg frembærer 
Dig min ærbødighed.”

Mens tidsalderen Kali-yuga er et hav af dårlige 
kvaliteter, tager Krishna ikke vores fejl og mang-
ler i betragtning, når vi blot ønsker at tjene Ham.

kaler dosa-nidhe rajan, asti hy eko mahan gunah 
kirtanad eva krsnasya, mukta-sangah param vrajet
”Min kære konge, selv om Kali-yuga er et hav 

af fejl, er der stadig én god kvalitet ved denne 
tidsalder. Blot ved at fremsige Hare Krishna-maha-
mantraet kan man gøre sig fri af materiel tilknytning 
og opnå ophøjelse til den åndelige verden.”
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af Lalitanatha Dasa

HÅB OG SAMMENHOLD

Religion.dk har bedt mig om en kommentar 
med udgangspunkt i begreberne håb og sam-
menhold her midt i coronakrisen. Det er ikke 
nemt. Der er jo ikke noget håb. Og sammenhold 
- men vi skal jo holde os væk fra hinanden.

Hvad mere er, er problemet ikke kun coro-
navirus. Også uden corona ville der ikke være 
noget håb. Uanset om vi er høj eller lav, rig eller 
fattig, bliver vi alle ramt af sygdom, alderdom og 
til sidst død - med eller uden corona. Det er livets 
realitet. Kan det være mere håbløst?

Livets håbløshed er temaet i Bhagavad-gita, 
den berømte samtale mellem Sri Krishna og 
Hans ven Arjuna, den store kriger, der stod midt i 
en håbløs situation. Uanset om han sejrede eller 
gik et nederlag i møde, kunne han ikke se noget 
godt komme ud af det. Krishna vendte denne 
håbløse situation så meget, at Gandhi kunne 
skrive om Bhagavad-gita:

"Når skuffelsen stirrer mig i øjnene, og jeg 
ikke kan få øje på en eneste lysstråle, vender 
jeg mig til Bhagavad-gita. Jeg finder et vers her 
og et vers der, og snart begynder jeg at le selv 
midt i de mest overvældende sorger. Mit liv har 
udefra set været fuldt af tragedier, og jeg kan 
takke Bhagavad-gitas lære for, at disse ikke har 
efterladt varige mén."

Krishna medgav, at materielt set er denne ver-
den et håbløst sted, en midlertidig og lidelsesfyldt 
verden, hvor intet andet end gentagen fødsel og 
død finder sted. Derfor lærte Krishna Arjuna i 
stedet at se livet fra et åndeligt perspektiv.

Krishna påpegede, at de, der virkelig er vise, 
sørger hverken over de levende eller de døde - 
for der er ingen død! At livet skulle ophøre med 
døden, er en illusion, for selvet, den virkelige 
person inde i kroppen, kan ikke dø, men lever 
for altid.

Krishna gjorde Arjuna opmærksom på, at det 
simple faktum, at selv om kroppen konstant 
ændrer sig fra barndom til ungdom til alderdom, 
er ”jeg” alligevel altid den samme bevidste ”mig” 
inde i kroppen, er et klart bevis på, at vi er for-
skellige fra kroppen og må være evige sjæle. 
Døden kan kun være en overgang fra det ene 
eksistensstadie til et andet. Døden er ikke noget, 
man skal frygte eller sørge over.

Hvorfor oplever vi så lidelse, sygdom, død og 
coronavirus i denne verden? Ifølge Krishna er 
livets mysterium, at vi er evige sjæle, der hører 
til i en højere åndelig sfære, hvor vores natur 
er at leve i et frit, tjenende kærlighedsforhold til 
Gud. Fordi dette forhold er frit, kan vi også bryde 
det, hvilket nogle af os har valgt at gøre. For os 
har Gud skabt en verden, hvor vi kan glemme 
Ham og tilmed tro, at Han slet ikke findes. Så 
længe vi tænker sådan, vil denne verden være 
skræmmende og lidelsefyldt.

Derfor er løsningen på alle livets problemer 
ifølge Bhagavad-gita at blive bevidst om Guds 
eksistens og om sin egen identitet som en evig 
sjæl. Guds eksistens kan let erkendes, når jeg 
erkender, at jeg er en sjæl, for hvordan skulle 
jeg kunne være en sjæl, hvis mit ophav ikke 
var en sjæl? Forskellen er blot, at jeg er en lille 
sjæl, imens Gud er en uendelig stor sjæl, der 
eksisterer bag alting og i alting. Ikke et græsstrå 
bevæger sig, uden at Han tillader det. Herfra er 
der ikke langt til at erkende, at så snart jeg søger 
tilflugt og beskyttelse hos Gud, forsvinder enhver 
frygt og uro, selv under de største katastrofer.

At være fanget midt i denne skræmmende 
verdensepidemi, som vi alle er det lige nu, er 
derfor en gave, hvis vi bruger den til at blive 
åndeligt bevidste. Fantasien om, at vi lever i en 

Kristeligt Dagblad var hurtigt ude og bede om en kommentar til corona-krisen. Derfor skrev jeg 
følgende.

(Forsættes side 18)
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Hayagriva: Ifølge Schopenhauer forstyrres et 
menneske i viden ikke i nogen situation. ”Sådant 
et menneske anser døden for en falsk illusion,” 
skriver han, ”en uforskammet tilskuer, der 
skræmmer de svage, men ingen magt har over 
ham, der ved, at han selv er viljen, af hvilken hele 
verden er objektet eller kopien, og at han derfor 
altid er sikker på livet og også på nutiden … ”

Srila Prabhupada: Dette er ulogisk. På den 
ene side er der et ønske om sikkerhed for livet, 
og på den anden side hævder han, at nirvana 
er det eneste svar. Hvilken af dem vil han have? 
Han snakker blot. Han forstår ikke filosofien om 
viljens renselse.

Hayagriva: Som en af de første store vestlige 
filosoffer til at have læst Bhagavad-gita mener 
Schopenhauer, at det var Krishnas garanti om 
udødelighed, der fik Arjuna til at kæmpe.

Srila Prabhupada: Ja, men hvad er Schop-
enhauers filosofi om det udødelige levende 
væsen? Han forstår ikke, at ligesom det levende 
væsen er udødeligt, er hans vilje også udødelig. 
Hvis sjælen er udødelig, hvordan kan hans vilje 
da blive stoppet? Hvordan er nirvana mulig?

Hayagriva: Han kommer ikke med nogen 
anden løsning end undertrykkelse af viljen.

Srila Prabhupada: Men det er ikke muligt. 
Han må ændre naturen af sin vilje for at blive 
lykkelig. Det er bhaktiens proces:

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

”Bhakti eller hengiven tjeneste vil sige at be-
skæftige alle vores sanser i tjenesten til Herren, 

der er alle sansernes herre. Når den åndelige 
sjæl gør tjeneste til den Højeste, er der to side-
virkninger. Han befries fra alle materielle beteg-
nelser, og blot ved at være beskæftiget i Herrens 
tjeneste renses hans sanser.” (Bhakti-rasamrta-
sindhu, 1.1.12) Bhakti er renselsesprocessen: 
sravanam kirtanam visnum. At tale og høre om 
Herrens aktiviteter renser os. Schopenhauer 
forstår ikke Bhagavad-gitas pointe. Selv om han 
accepterer kendsgerningen, at livet er evigt, tror 
han, at dets formål er nirvana. Desværre ved han 
ikke, hvad virkelig nirvana er. Nirvana vil sige at 
gøre ende på den lunefulde vilje og komme til 
niveauet af vilje i Krishna-bevidsthed.

Hayagriva: Schopenhauer var imponeret 
over, at Indiens religion har eksisteret i over 
4.000 år. Han skriver, at en sådan religion ”kan 
ikke være en vilkårligt opfundet overtro, men må 
have sit fundament i menneskets natur.”

Srila Prabhupada: Inden for den vediske 
religion er der to grundlæggende grupperinger: 
mayavadi og vaisnava. Begge indrømmer den 
kendsgerning, at den materielle verden er flyg-
tig og kortvarig, og at der er et andet liv i den 
åndelige verden. For mayavadierne betyder 
åndeligt liv at smelte sammen med Brahman-
udstrålingen, og for vaisnavaerne betyder det at 
omgås personligt med Gud i Hans bolig, Goloka 
Vrindavana, Vaikuntha. Begge har en forestilling 
om et åndeligt liv, der kan opnås efter døden.

Hayagriva: Schopenhauer anser indisk reli-
gion for at være baseret på benægtelse af viljen.

Srila Prabhupada: Ja, benægtelse af viljen til 

SRILA PRABHUPADAS SIDE
Discussion af Arthur Schopenhauer, 3

af Srila Prabhupada

Her afsluttes Srila Prabhupadas diskussion af den tyske filosof Arthur Schopenhauer, der levede 
fra 1788-1860. Srila Prabhupadas disciple Syamasundara og Hayagriva Dasa præsenterer elemen-
ter af Schopenhauers filosofi, og Srila Prabhupada svarer inspireret og improviseret. Bemærk, at 
det mest handler om at give Srila Prabhupada en chance for at kommentere forskellige filosofiske 
pointer. Hvorvidt Syamasundara og Hayagriva fremlægger Schopenhauer præcist og fuldstændigt, 
er usikkert. 

De første to afsnit bragtes i de to forrige numre af Nyt fra Hare Krishna.

(Forsættes side 18)
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materiel lykke, men det er ikke selve viljen, der 
benægtes. Imens vi fornægter viljen til materiel 
lykke, må vi forfægte viljen til åndelig lykke. Når 
man benægter én ting, må man acceptere noget 
andet. Ingen kan forblive i en neutral position. 
Param drstva nivartate (Bg. 2.59). Vi opgiver 
det, der er dårligere, til fordel for noget bedre.

Syamasundara: For Schopenhauer er der tre 
veje til frelse: æstetisk, etisk og religiøs. Gennem 
æstetisk frelse og beskuelse af platoniske idealer 
gennem poesi, musik og kunst hæves vi over 
lidenskab, ønske og vilje.

Srila Prabhupada: Det er der ikke noget nyt 
i. Det omtales i Bhagavad-gita, og eleverne i 
denne Krishnabevidstheds-bevægelse gav slip 
på deres afskyelige levevaner, fordi de fik et 
bedre liv med bedre tanker, filosofi, mad, sang, 
poesi og kunst. Når sindet er fyldt med Krishna, 
er der ingen mulighed for, at det involverer sig i 
fordybelse i nonsens.

Syamasundara: Æstetisk frelse er en midler-
tidig oplevelse. Når vi for eksempel ser et smukt 
maleri, hæver vi os i et øjeblik over de lavere 
niveauer af bevidsthed og bliver fri for ønsker.

Srila Prabhupada: Ja, vi medgiver, at det kan 
ske, men vi ønsker at forblive i denne højere 
bevidsthed hele tiden, ikke kun i et øjeblik. Det er 
muligt igennem praksis. Igennem praksis lærer 
et barn at læse og skrive og bliver dermed ud-
dannet. Det er ikke en ting, der kommer og går. 
Hvis vi praktiserer Krishna-bevidsthed dagligt, 
vil den lavere bevidsthed automatisk forsvinde. 
Sri-vigraharadhana-nitya-nana-srngara-tan-
mandiramarjanadau (Sri gurv-astakam 3). Den 
åndelige mester beskæftiger sine disciple i 
Herrens tempeltilbedelse. Man kan ikke drage 
fordel af tilbedelse af Deiteterne, medmindre 
den æstetiske sans anvendes med ærefrygt 
og respekt.

Syamasundara: Ifølge etisk frelse skal vi 
forsøge at tilfredsstille viljen. Når den er tilfreds, 
kan ingen nye ønsker opstå. Dette giver vedva-
rende lykke.

Srila Prabhupada: Ud over den individuelle 
vilje er der den højeste vilje. Hvis vi tilfredsstiller 
den højeste vilje, er vi lykkelige. Yasya prasadad 

bhagavat-prasado (Sri gurv-astaka 8). Vores 
filosofi er, at ved at tilfredsstille den åndelige 
mester, Guds repræsentant, tilfredsstiller vi den 
højeste vilje. Det er ikke vores vilje, der skal 
tilfredsstilles, men Guds vilje.

Syamasundara: Igennem religiøs frelse, der 
er den mest effektive form for frelse, nægtes 
viljen gennem askese. På denne måde troede 
Schopenhauer på, at vi kunne opnå stadiet af 
nirvana, intetheden.

Srila Prabhupada: Sådanne folk hævder, at 
når der ikke længere er nogen følelse af glæde 
og smerte, er der ingen verden. Kendsgerningen 
er, at der er tre stadier: vågen, sovende og fuld-
stændig bevidstløshed. I alle tre stadier er viljen 
der. En person kan komme ud af en tilstand af 
total bevidstløshed og med det samme huske 
sin vågne tilstand og sine drømme. Derfor er 
viljen der. Viljen kan ikke dræbes, for den er 
sjælens funktion. Siden sjælen er evig, er viljen 
også evig. Viljen kan dog undertrykkes i nogen 
tid. Når det levende væsen efter døden kom-
mer ind i moderlivet, bruger han de næste ni 
måneder på at udvikle sin næste krop, og der er 
en ophævelse af viljen. Imidlertid udvikler man 
ifølge sin vilje en bestemt slags krop. Når man 
kommer ud fra sin moders mave, genoptages 
viljeprocessen. Døden betyder en ophævelse af 
viljen i nogle måneder. Det er alt. Hvis man træ-
ner sin viljeproces på en forkert måde, kommer 
man til at lide liv efter liv, men hvis man træner 
den rigtigt, kan man med det samme komme til 
Vaikuntha efter døden.

Hayagriva: Med hensyn til religiøse sædvaner 
skriver Schopenhauer: ”Den kristne mystiker og 
læreren i Vedanta er enige om, at alle ydre hand-
linger og religiøse andagtsøvelser er overfladi-
ske for den, der har opnået fuldkommenhed.” 
Men anbefaler Krishna ikke det stik modsatte?

Srila Prabhupada: Jo. I Bhagavad-gita ud-
taler Han:

yajna-dana-tapah-karma, na tyajyam karyam eva tat
yajno danam tapas caiva, pavanani manisinam

”Offerhandlinger, velgørenhed og askese må 
ikke opgives, men bør udføres. Ja, offerhandlin-
ger, velgørenhed og askese renser selv de store 
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sjæle.” (Bg. 18.5) Hvis vi opgiver de ritualistiske 
ceremonier, er der al mulighed for, at vi falder 
ned. Selv om vi måske er befriede, bør vi fort-
sætte med at udføre offerhandlinger, velgøren-
hed og askese for at holde vores position sikker.

Hayagriva: I sin diskussion af hjernens funk-
tioner bemærker Schopenhauer, at behovet for 
søvn er direkte proportionalt med intensiteten 
af vores mentale aktiviteter. Sløve skabninger 
som krybdyr og fisk sover lidt og let. De mere 
intelligente dyr sover dybt og længe. ”Jo mere 
fuldstændigt vågent et menneske er,” skriver 
han, ”jo klarere og mere levende dets bevidsthed 
er, desto større er behovet for søvn, og desto 
dybere og længere sover det.”

Srila Prabhupada: Nej, de, der er uvidende 
og materielt tildækkede, sover mere, og de, 
der er åndeligt oplyste, sover mindre. Søvn er 
en nødvendighed for kroppen, ikke for sjælen. 
Derfor behøver de, der er åndeligt avancerede, 
ikke meget søvn. Nidrahara-viharakadi-vijitau. Vi 
forstår, at Rupa Gosvami overvandt søvn, spisen 
og parring. Når vi er åndeligt beskæftigede, anser 
vi søvn for spild af tid. De, der er interesserede i 
åndeligt liv, justerer deres liv på en sådan måde, at 
deres søvn praktisk taget er nul. Arjuna blev tiltalt 
som Gudakesa, ”den, der har overvundet søvn.”

Hayagriva: Schopenhauer anbefaler omkring 
otte timers søvn om natten. Hvor mange anbe-
fales i den vediske tradition?

Srila Prabhupada: Søvn bør undgås, men 
siden det ikke er muligt, bør det justeres til et 
minimum. Gosvamierne sov ikke mere end to 
timer dagligt. Selv nogle karmier er så optagede 
af deres arbejde, at de praktisk taget slet ikke 
sover. Det fortælles, at Napoleon sov, mens han 
red på sin hest, og Gandhi sov, mens han kørte 
i bil. Generelt er seks timer nok.

Hayagriva: I Livets aldre skriver Schopen-
hauer: ”En fuldstændig og tilstrækkelig opfat-
telse af livet kan aldrig opnås af den, der ikke 
når alderdommen, for det er kun det gamle 
menneske, der ser livet i dets helhed og kender 
dets naturlige forløb … Det menneske alene har 
en fuldstændig fornemmelse af dets absolutte 
tomhed, imens andre aldrig ophører med at 

arbejde under den falske forestilling, at alt vil 
blive godt til slut.”

Srila Prabhupada: Det kan måske synes at 
være rigtigt, men i Vestens lande ser vi gamle 
mænd stadig gå sansetilfredsstillelsens vej, så 
hvad gavner deres erfaring? Medmindre man 
bliver trænet, er det ikke nok at blive en gam-
mel mand til at kunne forstå formålet med livet. 
Træning er nødvendig fra tidlig barndom af. Ifølge 
den vediske plan skal en gammel mand tage den 
forsagende orden, sannyasa, og fuldstændigt vie 
sin tid og energi på at forstå og tjene Gud. Vi bliver 
ikke åndeligt modne blot ved at blive gamle. Vi bør 
trænes fra begyndelsen af som brahmacari.

Hayagriva: Schopenhauer gør opmærksom 
på, at det er almindeligt at kalde ungdommen 
livets lykkelige del og alderdommen den triste 
del, men det er i virkeligheden ikke rigtigt. ”Dette 
ville være sandt, hvis det var lidenskaberne, der 
gjorde et menneske lykkeligt,” skriver han, ”men 
et menneske føler sig lykkeligt, for så vidt som 
det er dets intellekt, der er dets dominerende 
side.”

Srila Prabhupada: For den moderne civilisa-
tion betyder lykke sansetilfredsstillelse. Ønsket 
om sansetilfredsstillelse fortsætter selv, når man 
er gammel. Derfor er det nødvendigt med en 
tidlig træning. Der står skrevet, at man kan blive 
et gammelt menneske, selv uden at være frem-
skreden i alder. Det betyder, at det er viden, der 
er vigtig, ikke alder. Hvis man ikke er ordentligt 
uddannet, bliver man et gammelt fjols.

Hayagriva: Schopenhauer bemærker, at i 
Upanisaderne angives menneskets naturlige 
levealder som hundrede år. ”At afslutte sine dage 
før 90 vil sige at dø af sygdom,” skriver han. ”For 
tidligt med andre ord.”

Srila Prabhupada: Ja, i denne tidsalder er 
den maksimale alder hundrede år, men i tidligere 
tider plejede mennesker at leve i et tusinde år. 
I Treta-yuga var livslængden titusinde år, og i 
Satya-yuga var den hundredetusinde år. For 
nærværende i Kali-yuga er livet blevet så de-
graderet, at folk kun forventer at leve i omkring 
70 år. Jo mere sensuel man bliver, desto mere 
aftager ens levealder. Det er naturens lov.
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af Annapurna Devi Dasi

MIT LIV SOM 
KRISHNAS KUNSTNER

Jeg er en visuel person. Lige fra barndom-
men var billeder altid en vigtig del af mit liv med 
billedbøger af Elsa Beskow og John Bauer. Min 
tiltrækning til billeder og visuel kunst ledte mig i 
sidste ende til at opdage den skjulte juvel i form 
af det gamle Indiens filosofi eller mere præ-
cist Bhagavad-gita og Srimad-Bhagavatams 
visdom. Et af mine første møder med disse 
hellige tekster var forsidebilledet af den første 
engelske udgave af Sri Isopanisad. Det var et 
maleri, som Jadurani Devi Dasi havde lavet 
med Kesava Vishnu, hvor halvdelen af Hans 
krop var i vandet, og Ananta Sesas hoveder 
svævede over Hans hoved. Det var en char-
merende, mystisk og majestætisk afbildning 
af et af Guds aspekter.

Sidst i 1970’erne var jeg til en udendørs 
musikfestival i min hjemby, Örebro, hvor lug-
ten af marijuana, hash og patchouli-røgelse 
blandede sig med hinanden. Nogle Hare 
Krishna-hengivne fra det netop etablerede 
tempel uden for Stockholm, Korsnäs Gård, 
var der også. Jeg har stadig en levende erin-
dring af kirtanaen. Krishna Premi sang Hare 
Krishna-mantraet så smukt til ledsagelse 
af harmonium, karatalaer og mridanga. Det 
var hypnotiserende, og jeg var tiltrukket med 
det samme. Lyden var som noget uden for 
denne verden, noget, jeg aldrig havde hørt 
før. Denne smukke lyd åbnede mit hjerte. Det 
var en forbløffende og forvandlende oplevelse. 
Jeg vidste da og dér, at dette manta havde 
åbnet en dør til min åndelige vej. Fra den dag 
begyndte jeg at bruge dette mantra til daglig 

meditation, og det fik mig til i sidste ende at 
flytte til Korsnäs Gård, et smukt landsted uden 
for Stockholm, der for nyligt var blevet ombyg-
get til et tempel for Radha og Krishna. Jeg 
flyttede dertil i 1978 på trods af mine forældres 
frygt og mishag.

Ingen i templet bad mig nogensinde om at 
lave malerier af Krishna. Der var dårligt nogen, 
der vidste, at jeg havde kunstnerisk talent. 
Jeg lavede aldrig kunst som min tjeneste, da 
jeg var aktivt medlem af ISCKON, men jeg 
vidste altid, at jeg gerne ville have noget med 
visuel kunst at gøre. Vegavan, Ajit og deres 
hustruer Padmavati og Krishna Premi havde 
netop startet bevægelsen i Sverige. Der var 
så mange ting, der skulle gøres, tjenester, 
der virkede vigtigere, end at jeg forfulgte min 
interesse i kunst: madlavning, rengøring, pas-
ning af børn, tilbedelse af Deiteterne. Templer 
og projekter skulle finansieres, og vi havde 
ikke en forsamling, vi kunne afhænge af, så 
jeg brugte en del år på at gå på ”sankirtana”, 
som vi kaldte det. Jeg solgte bøger og Hari-
kesas nyligt producerede musikplader for at 
skaffe penge til vores tempel. Jeg solgte også 
masseproducerede “Hong Kong” malerier og 
indiske silkemalerier i stedet for at lave min 
egen kunst. Vi solgte ligeledes flotte udskårne 
stearinlys, der somme tider eksploderede og 
smeltede. Hah! Sikke eventyr vi havde, mens 
vi rejste rundt over hele Sverige og Norge og 
solgte vores ting og samlede ind til Krishnas 
tjeneste. Vi konkurrede med hinanden, og 
jeg blev glad og overrasket, da jeg fandt ud 

Annapurna Devi Dasi er en af de tidlige svenske hengivne, der kom i kontakt med ISKCON 
sidst i 1970erne. I dag bor hun i Florida med sin mand og har udviklet sig til at blive en talent-
fuld maler med sin helt egen stil. Måske nogle af vores læsere kan huske den danske Hare 
Krishna-kalender for 2019, som hun havde leveret illustrationerne til.

Annapurna fortæller her specielt til Nyt fra Hare Krishna om sig selv og sit liv som kunstner 
for Krishna.
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af, at jeg solgte mere end 
min mand. Det sjoveste 
af det hele var at tælle 
pengene efter en hel dags 
indsamling.

Jeg forstår stadig ikke, 
hvordan jeg var i stand til 
at henvende mig til folk 
på gaden og sælge dem 
ting, da jeg altid har været 
en meget indadvendt og 
genert type person. Jeg 
formoder, at jeg var glad 
for at have fundet en ægte 
åndelig vej og have en 
følelse af at tilhøre noget. 
Det gav mig den selvtil-
lid, der krævedes for at 
komme ud af min komfortzone og sælge til 
fremmede. Det hjalp mig ud af min isolation, 
ulykkelighed og ensomhed. Mest af alt gav det 
mig en retningslinie fra en ældgammel kilde til 
visdom, en anvisning, der bringer én til en hø-
jere bevidsthed og forbindelse med Gud. Det 
er bhaktiens vej, der stadig er så dynamisk, 
fascinerende og udbytterig. Det er en vej, der 
bringer os tilbage til vores oprindelige selv til 
et evigt, endeløst kærlighedsforhold til Gud, 
Krishna. Det gav et solidt, sundt og lægende 
fundament for mit kaotiske sind.

Mit ønske om at udtrykke mig selv kunst-
nerisk var noget, der udviklede sig gradvist 
sammen med min indre overbevisning om, at 
det er vigtigt at arbejde i overensstemmelse 
med sin egen natur. Jeg havde dette talent, og 
da tiden var moden, fik jeg et stærkt ønske om 
at male. Det var for stærk en trang til, at jeg 
kunne tilsidesætte det længere, da jeg allerede 
havde skubbet det fra mig i alt for lang tid. De-
pression, usikkerhed og angst overskyggede 
en stor del af mit liv fra mine tidlige teenageår 
indtil midten af mit liv. Min kunst blev en del 
af min helbredelse, hvor jeg fandt mig selv og 
fik fred og samdrægtighed indeni igennem 
mine originale malerier af det Guddommelige 
Par og Deres lege i Vrindavanas hellige land.

Min første inspiration til at udtrykke mig 
selv kunstnerisk var, at jeg følte en meget 
tilfredsstillende fordybelse, når jeg tænkte 
på, hvor smuk Krishna er. Beskrivelserne 
er der i Vedaerne. Jeg kender ikke til nogen 
anden kilde, der i sådanne detaljer beskriver 
den åndelige natur og det Højeste Væsens 
skønhed. Skønhed har altid været en vigtig 
inspiration i mit liv, og jeg følte behovet for at 
udtrykke noget om min indre sansning i en 
afbildning af Krishna og Hans venner i Vraja. 
Jeg fornemmede, at et maleri af Krishna kan 
udtrykke den skønhed bedre end ord, og det er 
i bund og grund sådan, jeg kan lide at dele min 
indre verden af visdom, lykke og spiritualitet.

Jeg har aldrig gjort meget ud af at markeds-
føre min kunst, for jeg har ingen interesse i 
salg, og også fordi jeg har koncentreret mig 
mere om at være produktiv med min egen 
kunst. Min kunst er blevet brugt til bogomslag, 
børnebøger, kalendere, postkort og reproduk-
tioner til yogastudier og helsekunstcentre. Jeg 
lavede illustrationer til en børnebog af min ven 
Kosa Rupa ved navn The Peaceable Forest. 
Denne bog byggede på en gammel vedisk 
historie om en jæger, der blev forvandlet til en 
beskytter af dyr. Mange folk har fortalt mig, at 
de bruger min kunst til meditation på grund af 
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dens åndelige natur. Jeg fornemmer, at det 
er en del af min dharma at lave fin kunst eller 
snarere en del af min tjeneste til Krishna, en 
af de ting, som det er meningen, at jeg skal 
gøre i dette liv.

Selv om min første inspiration var at tegne 
og male Krishna og Hans hyrdevenner, har min 
primære fokus i omkring de sidste ti år været 
et fælles projekt med min datter, Vrinda. Jeg 
har lavet cirka 160 komplette farvede vand-
farvemalerier, 50 tegninger i sort og hvid og 
mange vignetter til hendes bøger Sita’s Fire 
Trilogy. Denne trilogi bygger på Ramayana, 
Indiens mest afholdte epos. Vrinda tilføjer et 
særligt anstrøg til denne historie ved at skil-
dre kvindelige personligheder, der ikke gives 
megen opmærksomhed i det oprindelige ma-
nuskript. Begge har vi viet meget tid og energi 
på at gøre denne trilogi til virkelighed. Nu tre 
børnebørn senere er vi i gang med at udgive 
den tredje og sidste bog i trilogien. Og den er 
blevet prisbelønnet!

At lave et stykke ordentligt kunst er meget 
tidskrævende. Det begynder med en ide el-
ler vision. Til kunstværkerne til Sita’s Fire 

Trilogy måtte jeg finde inspirationen til hvert 
kapitel og følge beskrivelserne i teksten, 
som min datter skrev. Så kom arbejdet med 
selve komponeringen af billedet. Afhængig 
af kompositionens kompleksitet kunne dette 
tage dage eller tilmed uger for at finde ud af, 
hvordan visse ting skulle afbildes i detaljer 
såsom træer, planter, skikkelser i bevægelse, 
ansigtsudtryk, påklædning og meget mere. 
Jeg studerer ofte, hvordan andre kunstnere 
skildrer disse detaljer, før jeg bestemmer mig 
for, hvad jeg gør. Dette er forarbejdet til et 
maleri og noget i stil med fundamentet til et 
hus. Det er af yderste vigtighed. Jeg gemmer 
selvfølgelig alle min tidligere udkast, så jeg 
ikke skal starte helt forfra, hvis et af mine vand-
farvemalerier ikke bliver, som jeg vil have det. 
Det sker ret ofte, at jeg forkludrer et maleri, for 
selv om det kan være meget givende at male 
med vandfarver, er det også en stor udfordring. 
Der er så mange forskellige farvepigmenter, 
der har forskellige kvaliteter. Det tager meget 
tid og masser af forsøg for at kunne mestre 
skabelsen og anvendelsen af visse pigmenter. 
Så er der forskellige slags penselstrøg, når 
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man påfører selve vandfarven, fra meget løs 
og flydende til kompliceret og detaljeret. Mu-
ligheden for udtryksfuldhed med vandfarver 
virker endeløs, og hver gang jeg sætter mig 
ned foran et nyligt påbegyndt maleri, føler jeg 
mig som en begynder.

Jeg tror nærmest, at jeg er en slags traditio-
nel kunstner. Min hovedinspiration kommer fra 
kunstnere, der var aktive i en periode, der kal-
des Illustrationens Guldalder (generelt anset 
for perioden mellem 1880erne og 1920erne) 
med folk som Arthur Rackham, Warwick Go-
ble og William Heath Robinson. Jeg er stadig 
overrasket over, at denne dynamiske periode 
inden for kunstverdenen ikke engang blev 
nævnt i mit introduktionskursus til kunsthistorie 
på universitetet. Men at ignorere denne dyna-
miske samling af illustrationsværker og den 
forbløffende gruppe af kunstnere, der skabte 
den, ville være at gå glip af et væsentligt bidrag 

til kunst og kultur.
Jeg interesserer mig ikke for at blive en 

berømt kunstner, og jeg arbejder heller ikke 
for materiel vinding. Jeg føler mest en stor tak-
nemmelighedsgæld over, at det, der begyndte 
for mig som et liv af kaos og mørke, er blevet 
vendt om og blevet et liv med en guddommelig 
forbindelse og umådelig tilfredsstillelse ved at 
skildre Herrens transcendentale lege. Det tog 
lang, lang tid for mig at finde min egen vej. 
Måske var jeg en sen blomst. Jeg er glad for, 
at jeg omsider har fundet en måde at udtrykke 
mig selv på, en måde, der kommer fra mit eget 
ægte selv. Jeg har overvundet udfordringerne 
i min ungdom, og jeg lever fuldt ud igennem 
min kunst og udtrykker mig selv fra et plan af 
ærlighed og integritet.

Hvis I gerne vil vide mere, se www.sitasfire.
com. Og www.kosaely.com for mere informa-
tion.
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af Ananta Sri Dasa

MIN TALE VED
MORS BORTGANG

Dette er anden gang, jeg holder denne tale. 
Første gang var for min mor, sådan cirka for 
to uger siden. Både hun og jeg syntes, at det 
ville være dejligt, hvis jeg kunne holde den 
direkte for hende. Hun har altid værdsat, at 
man sagde tingene direkte til hende. Så talen 
er godkendt fra allerhøjeste sted.

En dag som i dag, hvor de fleste tænker 
på fortiden, vil jeg gerne tale lidt om hendes 
afsked med dette liv og også om fremtiden. 
Ikke vores fremtid uden hende, men hendes 
fremtid.

Mor var jo af den dybeste overbevisning, at 
livet ikke slutter med døden, men at vi fortsæt-
ter med at leve videre, efter at kroppen holder 
op med at fungere.

Hun var også overbevist om, at karma-loven 
eksisterer, og at alle de handlinger, man ud-
fører, er som små frø, man sår, og som man 
senere høster frugten af. Det smittede af på 
den måde, hun levede, og helt tydeligt kunne 
det ses på den måde, hvorpå hun afsluttede 
dette liv.

Det var også grunden til, at hun tog beslut-
ningen om at stoppe al behandling, da hun 
kunne se, at kroppen ikke kunne mere. Ikke 
noget med desperat at forlænge sin tid i krop-
pen med nogle dage, uger eller måneder, hvis 
det betød, at hun skulle ligge på et hospital 
med alle mulige apparater for at blive holdt 
kunstigt i live samt masser af stærk medicin, 
som ville påvirke hendes altid klare bevidst-
hed.

Det kræver mod at tage en sådan beslut-
ning.

Det er heller ikke nok bare at have en filsoso-
fisk og åndsvidenskabelig viden. Det kræver 
dyb erkendelse. 

På det urgamle sprog sanskrit bliver der 

skelnet meget klart mellem disse to. Jnana 
er viden, og vijnana er erkendelse. Man kan 
måske godt forstå noget intellektuelt, men det 
er noget fuldstændigt andet at have så dyb 
en erkendelse af noget, at man helt naturligt 
handler i overensstemmelse med den.

Mor havde en dyb erkendelse af, at krop-
pen blot er en skal, og at hun, sjælen, kun bor 
midlertidigt i den. Derfor blev hendes sidste tid 
meget speciel, og alle os, som var så heldige 
at være til stede, fik et i unikt indblik i, hvordan 
mødet med døden kan være en meget smuk 
oplevelse.

Hun var klar, hun var afklaret, hun var mål-
rettet, og hun var ikke bange. Ikke noget med 
at klage over kroppens skrøbelige tilstand og 
smerter, græde over fortiden, længes tilbage til 
ungdommen, bære nag eller sørge over livets 
forspildte chancer. 

Hun var hundrede procent til stede i nuet, 
åndsfrisk, kærlig og som altid opmærksom og 
empatisk og samtidig med fokus på det ånde-
lige og på det, som lå forude. I det urgamle 
indiske skrift Bhagavad-gita beskrives denne 
tilstand meget flot:

I anledning af min mor, Kate Larsens, bortgang den 25. februar 2020 (hun blev 89 år).
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dehino 'smin yatha dehe
kaumaram yauvanam jara

tatha dehantara-praptir
dhiras tatra na muhyati

“Ligesom den legemliggjorte sjæl bestandigt 
vandrer i denne krop fra barndom til ungdom 
til alderdom, vandrer sjælen over i en anden 
krop efter døden. En fattet person forstyrres 
ikke af en sådan forandring.”

Hun var ikke på noget tidspunkt forstyrret, 
måske blot lidt utålmodig over, at det tog læn-
gere tid, end hun havde regnet med, hvilket 
gjorde, at vi flere gange sad med hende og 
sang salmer og mantraer, læste højt om Alvin 

og Gullidol (kan anbefales) eller blot sad og 
holdt hende i hånden, fordi hun sagde, at hun 
følte, at det var nu, i dag, hun ville og skulle 
af sted. 

Men til sidst kom hun af sted, som hun så 
inderligt ønskede det, og vi var glade, fordi det 
havde været så smukt. Ingen løse ender, intet, 
der manglede at blive sagt, ingen lig i skabet, 
eller som hun selv sagde det: ”Jeg har udrettet 
det, jeg skulle i dette liv”.

Hun var speciel, og hendes afsked var 
derefter. 

I Indien, som jeg har rejst en del i, og som 

også omfavner overbevisningerne om rein-
karnation og karma, bliver der holdt en rigtig 
flot og fin fest, når et oprigtigt godt og åndeligt 
menneske forlader os.

Det er, fordi de ved, at det, som pågældende 
har sået, er så smukt og godt, og at høsten 
bliver rigtig fin.

I dag skal også være en smuk dag. En dag, 
hvor mor skal fejres og hyldes og sendes af 
sted med al god vind i sine sejl.

Selvfølgelig er der et dybt savn, fordi hun 
har fyldt og betydet så meget for os, og gråden 
stikker da også sit lille hoved op en gang imel-
lem, men jeg taler nok ikke kun for mig selv, 
når jeg siger, at inderst inde er jeg lykkelig på 
hendes vegne, fordi fremtiden ser rigtig, rigtig 
lys ud. Ikke bare for hende, men også for dem, 
som kommer til at møde hende der, hvor hun 
nu kommer hen.

Tak for alt og god rejse, kære mor.
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FØRENDE TYSK PALÆONTOLOG 
FORKASTER DARWIN

2009 markerede 200-året for Darwins fødsel 
og 150-året for hans skelsættende bog The 
Origin of Species. Over hele verden planlagde 
Darwins tilhængere et helt års festligheder. I 
Tyskland fandt en af de største jubilæumsbegi-
venheder for Darwin sted i Stuttgart på Statens 
Museum for Naturhistorie. Udstillingens leder 
var den tyske palæontolog Günther Bechly, en 
af museets kuratorer.

Bechly: ”Vi havde omkring 100.000 besø-
gende til den samlede udstilling sammen med 
det ledsagende program. Denne udstilling 
var en af de største, om ikke den største, af 
Darwin-fejringerne i Tyskland.”

Bechly besluttede at bruge udstillingen til 
ikke blot at fejre Darwins teori, men også gøre 
det klart over for offentligheden, at der ingen 
debat var om Darwins ideer blandt viden-
skabsmænd. For at tilbagevise den voksende 
ide om intelligent design besluttede Bechly at 
inkludere en udstilling om bakterieflagellen.

Bechly: ”Motivet til, at vi valgte bakterie-
flagellen som udstillingsobjekt, var i bund 
og grund at afsløre intelligent design, hvor 
bakterieflagellen har en slags ikonisk status. 
Vi byggede en bevægelig model af bakte-
rieflagellen, så denne animation kunne vise, 
hvordan den kunne opstå belt naturligt. Udstil-
lingen fremhævede Type 3 sekretionsystemet 
som forklaring på, hvordan flagellen kunne 
have udviklet sig.” 

I tilgift til en udstilling om flagellen fandt Be-
chly på en anden demonstration for at tydelig-
gøre over for publikum, hvor overvældende de 
videnskabelige beviser var for Darwins teori: 
to vægtskåle med bøger.

Bechly: ”Ideen var, at på den ene vægtskål 
ville vi have alle bøger imod evolution, bøger af 
fortalere for kreationisme og intelligent design, 

og på den anden vægtskål ville vi have én bog: 
den originale Origin of Species. Vægten skulle 
gå ned på siden med den ene bog, for det er 
det virkelig tunge bevis.”

Udstillingen fik imidlertid ikke helt det udfald, 
som Bechly havde tænkt sig.

Bechly: ”Jeg begik en stor fejltagelse. Jeg 
gik i gang med at læse bøgerne på den lette 
side. Til min overraskelse opdagede jeg, at 
argumenterne, jeg stødte på i disse bøger, 
var helt anderledes, end hvad jeg havde hørt 
fra mine kolleger, eller når man ser Youtube-
videoer, hvor diskussionen handler om intel-
ligent design versus naturlig evolution. Jeg 
kunne på den ene side se, at disse folk ikke 
bliver ordentligt behandlet. Deres position 
fejlrepræsenteres. På den anden side kunne 
jeg forstå, at disse argumenter virkelig ikke 
får en passende respons, og at de er rigtige.”

En af bøgerne, Bechly læste, var Darwin’s 
Black Box. Darwin’s Black Box introducerer 
i bund og grund begrebet ’irreducibel kom-
pleksitet’. Det gik hurtigt op for Bechly, at 
de foreslåede darwinistiske forklaringer for 
oprindelsen til flagellen ikke virkede.

Bechly: ”Type 3 sekretionens nålekompleks 
var til ingen hjælp, for det udviklede sig sand-
synligvis efter flagellen. Det er en reduceret fla-
gelmotor og ikke en forløber til en flagel. Oven 
i det gav forslaget om, at naturlig selektion 
gradvist kunne have bygget en flagel ved at 
optage dele fra andre systemer, ingen mening. 
Det er måske overbevisende på papiret, men 
hvis man forstår, hvordan flagelmotoren sam-
ler sig selv, er det fuldstændigt latterligt. Det 
holder slet ikke. Man kan ikke bygge flagellen 
blot ved at tilføje nogle proteinelementer uden 
for cellevæggen og gøre flagellen længere 
og længere. Et sådant scenarie giver ingen 

Et Youtube-interview fortæller, hvordan den tyske videnskabsmand Günther Bechly fra at kæmpe 
for Darwin blev tilhænger af og fortaler for intelligent design. Her følger en transkribering af videoen.
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mening i lyset af, hvordan en sådan struktur 
samler sig selv.”

Ligesom Behe et par årtier før begyndte 
Bechly at grave dybere.

Bechly: ”Da jeg læste disse bøger om intel-
ligent design, i særdeleshed bøger af Michael 
Behe og Bill Dembski – Stephen Meyer var 
ikke kommet på banen endnu – tænkte jeg, at 
de har fat i noget, og jeg kontaktede nogle af 
repræsentanterne for intelligent design. Den 
næste ting, jeg fandt ud af, var, at de er helt 
anderledes end det, jeg havde ventet. De er 
meget åbne, og de er ikke religiøse fanatikere, 
der forsøger at trække et teokratisk system 
ned over samfundet under navn af intelligent 
design. De er virkelig interesserede i at vide, 
om denne neodarwinistiske historie er sand, 
eller om der er videnskabelige grunde til at 
betvivle den.”

Bechly passer ikke ind i den almindelige 
stereotypiske ide om en Darwin-skeptiker. 
Mange vil tro om en, der kommer til at betvivle 
den neodarwinistiske proces og tilslutter sig 
intelligent design, at han sandsynligvis var 
religiøs fra begyndelsen og sikkert en mis-
sionerende kristen, der forsøger at mele sin 
egen religiøse kage.

Bechly: ”Jeg kom ad en helt anden vej til 
disse opfattelser. Jeg kommer fra en familie-
baggrund, der er helt sekulær og agnostisk. 
Jeg blev ikke døbt og havde ikke nogen form 
for religiøs uddannelse og gik aldrig i kirke. 
Jeg var fuldstændig irreligiøs. Det meste 
af mit liv var jeg ikke engang interesseret i 
filosofiske eller metafysiske spørgsmål. Jeg 
interesserede mig for naturen, for dyr og for 
naturvidenskab.”

I 2015 gik Bechly for første gang offentlig 
med sin støtte for intelligent design.

Www.intelligentdesign.dk igen aktiv
Af Lalitanatha Dasa

Jeg har i mange år ejet Internetdomænet 
www.intelligentdesign.dk. I 00’erne var hjem-
mesiden meget aktiv. Jeg skrev på den næsten 
dagligt, andre bidrog også med indlæg, og 

som resultat havde den på sit højeste 500 
læsere om dagen plus nogle gange over et 
par tusinde. Mange havde glæde af den og 
indså, at den moderne videnskabs ateistiske 
teorier om livets tilblivelse og historie ikke er 
så videnskabeligt solide endda, og at mange 
videnskabsmænd argumenterer overbevi-
sende imod disse teorier. Siden nåede faktisk 
så langt ud, at den også fik mange modstan-
dere, der var voldsomt irriterede over, at en 
anti-darwinistisk hjemmeside kunne være 
så populær.

Desværre var vi i længden ikke i stand til at 
holde den kørende. For at fastholde en læser-
skare skal man nærmest skrive noget dagligt. 
Hvis folk kommer til en hjemmeside igen og 
igen, og der ikke er noget nyt at komme efter, 
holder de op med at besøge den. Det er, hvad 
der skete med www.intelligentdesign.dk, da 
jeg og andre ikke længere kunne skrive så 
hyppigt. Derfor holdt vi helt op med at skrive 
til den i 2012.

Den gode nyhed er, at nu bliver den genop-
livet. Karsten Pultz, en af de mest aktive i det 
danske ID-miljø, har lovet at skrive til den et 
par gange om ugen, andre vil også bidrage, 
og min egen situation er sådan, at jeg ser det 
muligt igen at fylde hullerne ud, hvor andre 
ikke skriver. Www.intelligentdesign.dk skulle 
atter blive et meget aktivt og spændende sted 
at besøge.

Prøv derfor at gå ind på www.intelligentde-
sign.dk hver dag og følg med. Vi er overbeviste 
om, at man vil finde det spændende og lærerigt 
(som en allerede kommenterede det: ”Det er 
altså vigtig læsning, venner!”). Ikke nok med 
det. Del den også dagligt på de sociale medier 
såsom Facebook og Instagram. På Facebook 
har www.intelligentdesign.dk allerede sin egen 
side (søg Intelligent Design DK), hvorfra det er 
nemt dele den med sin egen personlige side 
og de grupper og sider, som man er medlem 
af. Sammen kan vi forhåbentligt igen nå ud til 
rigtig mange med det centrale videnskabelige 
budskab om, at livet ikke kan være et resultat 
af tilfældighed.
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Moderne dagdrømmere, der er inspireret af 
Rousseau, vender ryggen til det præmoderne 
menneskes ydmyge indrømmelse af, at dets 
problemer skyldes dets egne moralske svag-
heder. De flygter ind i en indbildt verden, hvor 
de selv er de nye frimodige og dadelfrie guder. 
Som guder mener de, at de har en moralsk ret 
til at genskabe verden, som de gerne vil have 
den. Men deres dagdrøm trues hele tiden af en 
mareridtsagtig konspiration af fantasiforladte 
traditionalister, der vil påtvinge verden den 
forældede overtro, at moral defineres af den 
ene Højeste Guddom og ikke af de mange 
nyudklækkede guder med deres fantasifyldte 
spekulationer.

I sin kerne er den moderne moralindbild-
nings dynamik et oprør imod alt, der er i konflikt 
med vores foretrukne ønsker. Den er et udtryk 
for en voldsom selvforherligelse og ønske om 
selvtilfredsstillelse. Vi nægter at lægge bånd 
på vores ønsker, og vores indbildning hjælper 
os til at retfærdiggøre, at vi lever, som vi øn-
sker at leve. Vores indbildning hjælper os til at 
dæmpe og undgå den nagende, besværlige 
moralske samvittighed, der gør indsigelser 
imod vores ønsker.

Den moderne moralindbildnings filosofi aspi-
rerer ligesom Indiens mayavada-filosofi efter 
at 1) benægte realiteten af den menneskelige 
tilstand i den materielle verden, og 2) hæve 
ethvert almindeligt menneske til Guds position.

Ud over moralsk samvittighed er den 
grundlæggende hindring for at realisere vores 
dristigste drømme selve den historisk eksiste-
rende virkelighed. Den moderne dynamik er et 
bevidst forsøg på at omgå den hindring. Den 

forsøger at omgøre den menneskelige eksi-
stens’ virkelige vilkår inklusive nødvendighe-
den af at acceptere vores primære pligter som 
mennesker. Et centralt ansvar for det enkelte 
menneske er, at man ikke belemrer andre 
med for meget af sin egen indbildskhed og 
egenmægtighed. Længslen efter frihed, som 
her diskuteres, er en længsel efter ubegrænset 
selvtilfredsstillelse. Under dække af smukke 
fraser om en bedre verden forsøger mange at 
skubbe ydre såvel som indre hindringer fra sig. 
Nogle forsøger dårligt nok at bedrage sig selv 
med hensyn til deres inderste motiver, men 
fremsætter deres tilsyneladende ædelmodige 
planer i en tydelig kynisk stræben efter magt. 
I den yderste ekstremitet vil den visionære 
person have hele verden til at tilfredsstille 
hans ønsker.

Et nærmere kig på selvværd
Vi vender nu tilbage til vores undersøgelse 

af roden til de forskellige former for depression 
(maniodepression, åben depression og skjult 
depression). Udtrykket ”lavt selvværd” er me-
get udbredt nu om dage. Tag en hvilken som 
helst bog om depression, og man vil næsten 
helt sikkert se lavt selvværd citeret som en 
væsentlig årsag om ikke ligefrem hovedårsa-
gen til depression.

I dette essay vil jeg komme ind på to kom-
ponenter i virkeligt selvværd. Med komponent 
mener jeg slet og ret, at for at have virkeligt 
selvværd har man brug for disse to i sit liv. De 
er ikke de eneste komponenter i selvværd, 
men de er afgørende. Den ene er viden om 
selvet som en åndelig sjæl. Det skal siges, at 

TRANSCENDENTAL PSYKOLOGI, 10 
MODERNITETENS PERSONLIGHEDSTYPER, 4

af Suhotra Swami

Imens tidligere afsnit af Transcendental psykologi var studier over nogle af emnerne i bogen 
Vedanta Psychology af Suhotra Swami, er Modernitetens personlighedstyper en direkte over-
sættelse af bogens afsluttende kapitel, The Modes of Modernity. Her bringes det fjerde afsnit 
om det moderne menneskes personlighed.
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denne komponent indrømmes helt 
åbent i mange af nutidens bøger om 
depression. En tysk katolsk munk 
ved navn Anselm Gruen er forfatter 
til Building Self-Esteem (Crossroad 
2000). I Kapitel Et skriver han, at folk 
har brug for at komme i kontakt med 
”det åndelige jeg”, som han definerer 
som ”et selv, der kan overleve alle 
ydre sår og enhver ydre tilintetgø-
relse, for det kommer fra Guds hånd.”

I Bhagavata Dharma-forelæs-
ningerne fra New Vrindavana i 
september 1972 forklarede Srila 
Prabhupada: 

”Bhagavata-dharma betyder, at vi 
er nødt til at sætte os ud over både 
den grove og den subtile krop og 
komme til den åndelige krop. Det er 
meget videnskabeligt. Og så snart vi 
kommer til den åndelige krop, mukta 
sarira, hvor vi er befriet fra den grove 
og subtile krop, kommer vi til vores 
virkelige krop, den åndelige krop, 
og da kan vi virkeligt mærke lykke 
og frihed. Derfor er denne Krishna-
bevidstheds-proces den største vel-
signelse for menneskesamfundet, for 
den forsøger at bringe mennesket til 
niveauet af åndelig krop ved at hæve det over 
de grove og subtile materielle kroppe.”

Den næste komponent er ligeledes almin-
deligt anerkendt: Folk har brug for værdifulde 
livsmål, både langsigtede og kortsigtede. I 
How to Win Over Depression skriver Tim La 
Haye: 

”Mennesker er tydeligvis målrettede skab-
ninger. Uden mål holder vi op med at bestræbe 
os. Det er sådan, vores sind er skabt. Men 
når som helst vi gør et bestemt projekt til 
vores primære mål, oplever vi uundgåeligt 
et antiklimaks, efter at det er opnået. Af den 
grund er vi nødt til at bevare langtids- såvel 
som korttidsmål og hyppigt tage dem op til 
vurdering og justere dem. Meget målbevidste 
mennesker er sjældent deprimerede.”

En kvinde, der hele tiden havde ondt af sig 
selv, plejede at beklage sig: ”Jeg har intet at 
se frem til.” Hun brugte tydeligvis alt for meget 
tid på at tænke på sig selv. En verden, der er 
så fyldt med deprimerede, problemfyldte men-
nesker, dokumenterer den kendsgerning, at alt 
for mange mangler værdifulde mål.

I sine forelæsninger i New Vrindavana 
forklarede Srila Prabhupada, hvordan bhaga-
vata dharma forener begge komponenter af 
selvværd (erkendelse af selvet som åndelig 
sjæl og beskæftigelsesmæssige pligter) for 
Krishnas tilfredsstillelses skyld:

”Pointen er, at hvis vi vil have et vellykket 
liv, fred i sindet og tilfredsstillelse, må vi kon-
centrere os om at gøre fremskridt i hengiven 
tjeneste til Herren. Denne stræben er i virkelig-
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heden dharmaens liv. Hvis man imidlertid gør 
sine pligter, men ikke bliver Krishna-bevidst, 
er alle ens bestræbelser forgæves: ”Pligter 
(dharma), som mennesker gør, uanset hvad 
deres beskæftigelse er, er kun så meget 
nyttesløst arbejde, hvis de ikke vækker en 
tiltrækning til den Højeste Herres budskab.” 
[SB. 1.2.8]”

I Laguna Beach den 26. juli 1975 talte Srila 
Prabhupada om hippiernes mentalitet:

”I Amerika er drengene rige mænds søn-
ner, og derfor er der så mange af fyrene, 
der ikke arbejder. De har en let indkomst, og 
de arbejder ikke, og fordi der ikke er noget 
ordentligt arbejde, bliver de hippier. De bilder 
sig ind at være frie. ’Lediggang er roden til alt 
ondt.’ Denne menneskelige psykologi er den 
samme overalt.”

Rousseau betegnes ofte som den arke-
typiske hippie. Hans far var en urmager, 
der friede til og giftede sig med en kvinde 
fra overklassen. Sønnen tog sin fars foregi-
vende af aristokrati til sig. Som voksen levede 
Rousseau af at indynde sig hos velstående 
kvinder, der forsørgede ham til gengæld for 
hans seksuelle tjenester. Således havde han 
det meste af livet ”intet ordentligt arbejde” og 
kunne hengive sig til sin yndlingsaktivitet: at 
drømme. På det åndelige område foregav 
han at have et forhold til Gud i naturen, men 
han foragtede de moralske anvisninger i både 
kristendommen og den borgerlige lov. I sin 
ubeskæftigede fantasis ”djævleværksted” 
udtænkte Rousseau en filosofi om personlig 
frihed. Hans magelige selvoptagethed, hans 
”arrogance som en selvlært mand” og hans 

fornærmelse over andres uvillighed til at være 
lige så forelsket i hans ideer, som han selv var 
det, var symptomer på Rousseaus lave følelse 
af selvværd.

Af Anselm Gruens bog kan vi lære, at nogle 
af nøgleindikatorerne på lavt selvværd er en 
kunstig storslåethed, der blot er et forgæ-
ves forsøg på at skjule sine indre følelser 
af mindreværd, og arrogance og en kronisk 
utilfredshed, der kommer til udtryk som en 
konstant beklagelse over livets uretfærdig-
hed. Psykiateren Terence Real skriver i I 
Don’t Want to Talk About It (Fireside 1998), 
at mænd ofte ”medicinerer” sig selv imod 
depression med en rasende illusion af 
overdreven magt. ”Den bombastiske ret til 
at lange ud efter et andet menneske styrker 
deres famlende fornemmelse af selvværd 
– og de går til angreb.” Indbildningskraften 
er tydeligvis meget aktiv i disse desperate 
kompensationer for lavt selvværd. Sådanne 
kompensationer var meget tydelige i Jean-
Jacques Rousseaus liv.

Tab af selvværd er intet andet end proces-
sen med at blive ”betinget”, der blev forklaret 
i Kapitel 2 [i Vedanta Psychology]. Hvem er 
betinget? Den, der danner sig en følelse af 
identitet, der er noget andet og mindre end 
en ren åndelig sjæl, og som helliger sig til 
livsværdier, der er mindre end ren Krishna-
bevidsthed. Man håber, at dette indbildte nye 
billede af, hvem man selv er, vil give én en 
større fuldbyrdelse af selvet. Men man be-
drager blot sig selv og svigter sig selv ved at 
sænke sit blik fra ånd til materie. (Fortsættes 
i næste nummer)

sammen eller studér, hvad store personlighe-
der (eksempelvis Sokrates) gjorde og tænkte 
i tilsvarende situationer. Det er inspirerende. 
Og tænk over, hvad Gud ønsker af os i denne 
situation. Pludselig vil vi opdage, at der er 
formål bag det hele. Det giver håb, og det 
giver sammenhold.

Samtidig skal vi selvfølgelig huske at vaske 
hænderne grundigt.

dejlig verden med masser af materielle mu-
ligheder og nydelser, kan vi pludselig se for, 
hvad den er – en illusion – hvilket er godt. Så 
skal vi bare bruge denne erkendelse til hver 
for sig eller i fællesskab at søge tilflugt i ån-
delig bevidsthed. Vi kan minde hinanden om, 
at vi er evige af natur, og at Gud findes. Bed 
sammen, læs religiøse skrifter sammen, syng 

(Fortsat fra side 4)
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I hovedstaden i et lille kongerige i Indien var 
der engang en købmand, der var en meget 
nær ven af kongen.

En dag kom kongen kørende i sin kongelige 
vogn sammen med sit følge igennem gaden, 
hvor købmanden boede. Da den kongelige 
procession passerede forbi, kom købmanden 
ud af sit hus for at hilse på sin ven kongen. 
Deres øjne mødtes, og de udvekslede smil 
og venlige hilsener. Men inde i kongens sind 
dukkede en følelse af had imod købmanden op 
i et kort øjeblik, og det undrede kongen noget. 

Tilbage i paladset kaldte kongen med det 
samme på sin meget betroede og trofaste 
minister, der også var uhyre intelligent.

Kongen fortalte bedrøvet ministeren om øje-
blikket med den dårlige følelse, han havde ople-
vet over for sin ven købmanden. Han bad derfor 
ministeren finde ud af, hvad grunden til det var.

Den næste dag kom ministeren på besøg 
hos købmanden under middagspausen. Køb-
manden var ude af sig selv af glæde over at 
se ministeren, og siden det var middagstid, 
indbød han ham indenfor til et måltid, sådan 
som man inviterer en ’atithi’, en uindbudt gæst.

Efter middagen gik ministeren om i baggår-
den for at vaske sine hænder og mund. Der 

fik han øje på en enorm stak meget kostbar 
sandeltræ, og han fik en inspiration. Da han 
kom tilbage til huset, spurgte han købmanden, 
hvad sandeltræet var til.

Købmanden udtrykte sin skuffelse. Det 
havde en været en stor investering, men på 
grund af den høje pris havde købmanden ikke 
kunnet finde en kunde til det. Det kunne kun 
sælges, når kongen døde, for det skulle bruges 
til at kremere hans krop.

Den intelligente minister svarede: ”Lad være 
med at bekymre dig. Jeg skal omgående lette 
dig for byrden og købe det hele.” Han tog 
med det samme sandeltræet med sig og bad 
kongens kassemester betale købmanden det 
fulde beløb for træet.

Ministeren forstod nemlig, at da købmanden 
så sin ven kongen under det kongelige optog, 
kom han i tanke om sin kostbare investering 
og ønskede utilsigtet i et øjeblik, at kongen 
snart ville dø. Det var derfor, at kongen havde 
reageret med et øjebliks følelse af had imod 
købmanden.

Det var med andre ord et eksempel på, 
hvordan tanker påvirker personlige forhold. 
Moralen er, at man skal passe på med, hvad 
man tænker, specielt om andre.

PAS PÅ, 
HVAD DU TÆNKER

fortalt af Sacinandana Swami
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Jeg læste en artikel i en statslig skrivelse med 
overskriften ”Der er noget rigtigt i aldrig at sige: Ræk 
mig kødet.” Det var en overbevisende argumen-
tation til fordel for vegetarisme fra Roger W. Miller, 
der er redaktør for et forbrugermagasin.

Ifølge Miller havde en videnskabelig undersø-
gelse gennemgået den vegetariske kost med 
bælgfrugter, korn, nødder, grønsager og mælk og 
konkluderet, at den indeholder alle nødvendige 
proteiner og andre næringsmidler.

”Ideen om, at uden kød kan vegetarer ikke få, 
hvad deres kroppe behøver, blev godt og grundigt 
dementeret” af undersøgelsen.

I tilgift forklarede Miller, at som gruppe er vege-
tarer nok meget sundere end ikke-vegetarer. De 
har mindre risiko for at udvikle kræft, overvægt, 
hjertesygdomme, højt blodtryk, sukkersyge og 
forstoppelse.

Vegetarer kan ”også tage æren for at have en 
meget omkostningseffektiv måde at få deres dag-
lige behov på, hvilket ikke er en uvigtig betragtning 
på denne planet med begrænsede ressourcer.” 
Kød er dyrt at købe, fordi det er dyrt at producere. 
Kvæg skal spise 16 kg korn for at give et kg kød. 
”Verdens madmangel,” skriver Miller, ”kunne 
mindskes, hvis vegetarisme blev udbredt i verden.”

Derfor ”har økonomer, filosoffer og ernærings-
specialister, der har set på vegetarer, ofte givet 
pluspoint til disse kødfornægtere.” Mange vege-
tarer, konkluderede han, ”fortjener deres ry for at 
være sundere end andre.”

Men da jeg i slutningen læste i et lille afsnit med 
kursiv, at Mr. Miller ”holder af bøf, svinekoteletter 
og hamburgere og beundrer vegetarer,” fremstod 
hele pjecen og Miller i et andet lys.

Her var en kvalificeret person, der sammenlig-
nede vegetarisme med ikke-vegetarisme og kunne 
fra et upartisk perspektiv se, at vegetarisme var 
det bedste alternativ. Men han var kun intellektuelt 
upartisk. Når det kom til hans eget spisekort, var 

han partisk over for kød.
Som en svoren vegetar kunne jeg først ikke tro 

mine egne øjne. Så begyndte det at give mening. 
Intetsteds i pjecen havde Miller udtrykt medfølelse 
med de millioner af uskyldige dyr, der slagtes til 
familiemiddagen. Medfølelse med dyr tilskynder 
mangen en vegetar. Selv om han nævnte, at 
”Hinduer undgår kød, fordi de tror på sjælevan-
dring, hvorfor slagtning af et dyr er ensbetydende 
med at slagte en person,” havde Miller ingen tro 
på den slags.

Men selv modvilje imod slagtning er ikke den 
vigtigste faktor, der gør mig partisk over for en ve-
getarisk kost. Ud over betragtninger om sundhed 
og ikke-vold er Krishnas hengivne ”kødfornæg-
tere”, fordi de kun spiser mad, der er blevet ofret til 
Krishna med kærlighed. Siden Krishna kun beder 
om og kun vil acceptere vegetarisk mad – frugter, 
korn, mælk og mælkeprodukter – er hengivne ve-
getarer hovedsaligt på grund af kærlighed til Ham. 
De er partiske ikke over for vegetarisme kontra 
ikke-vegetarisme, men over for Krishna.

Herrens hengivne tjener Ham let og lykkeligt 
ved at lave vegetariske måltider, ofre dem til Ham 
med hengivenhed og derpå nyde Herrens prasada 
eller åndeliggjorte mad. På denne måde får de 
hengivne alle de materielle fordele fra en vegetarisk 
kost, og når de er åndeligt avancerede, vender de 
tilbage til Guds rige.

Sød dal
(Jagannatha Puri channe ki dal)
Tilberedelsestid: 1 time
4-6 portioner

250 g channa dal (= gule ærter)
1,25 l vand
2 tsk. salt
4 laurbærblade
5-6 mellemstore tomater

HERREN KRISHNAS KØKKEN
MR. MILLER OG KØD

af Visakha Devi Dasi Oversat fra Back to Godhead 21-06, 1986.
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1 spsk. smør
2 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
½ tsk. spidskommenfrø
1 tsk. friskrevet ingefær
½ tsk. hing
3 spsk. friskrevet (eller 4 spsk. tørret) kokos
2 spsk. brunt sukker
2 spsk. sirup

1. Sæt dal’en i blød i vand i 3-4 timer og afdryp 
den derefter i en si. Bring vandet med salt i kog 
i en stor gryde. Tilsæt dal og laurbærblade. Kog 
delvist over middelvarme i 30-40 minutter. Fjern alt 
skum, der samler sig på overfladen, f.eks. med en 
hulske. Tag låget af, rør rundt i dal’en flere gange, 
og skru varmen ned, så gryden kun småkoger.

2. Vask tomaterne, skær hver af dem i otte kilefor-
mede stykker, og tilsæt dem til dal’en sammen 
med smørret. Læg låget tilbage på gryden og 
lad dal’en småkoge, mens krydderierne gøres klar.

3. Opvarm ghee’en eller olien i en lille gryde og 
steg spidskommenfrøene i nogle sekunder. 
Tilsæt derefter revet ingefær, hing og revet ko-
kosnød. Steg denne blanding i to minutter under 
konstant omrøring. Hæld ghee med krydderier 
ned i den kogte dal sammen med sukker og 
sirup. Rør godt rundt og småkog i fem minutter 
til, inden retten ofres til Krishna.

Ris med spinat
(palak chawal)
Tilberedelsestid: 30-40 minutter
4-6 portioner

285 g basmati eller en anden god langkornet ris
1½ tsk. salt
4,3 dl vand
0,25 kg frisk spinat
1 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1 tsk. stødt koriander
2 laurbærblade
115 g usaltede jordnødder (valgfrit), let stegte

1. Vask risen grundigt, sæt den i blød og derefter 
til afdrypning. Kom vand og salt i en gryde og 
sæt den på ilden/komfuret over høj varme. 

Fjern de grove stilke fra spinaten og vask 
bladene i flere hold skyllevand (løft bladene 
op af vandet hver gang. Hæld IKKE vandet 
fra, mens bladene bliver tilbage i skålen). 
Vend spinaten hurtigt i det kogende vand og 
tag den op igen, læg den i et dørslag og skyl 
den under koldt vand. Efter afdrypning hakkes 
spinaten i små stykker.

2. Opvarm ghee eller olie i en mellemstor gryde 
og steg den stødte koriander og laurbærbla-
dene. Tilsæt risen og steg den under omrø-
ring, indtil riskernerne er dækket af ghee og 
gennemskinnelige. Tilsæt den hakkede spinat 
og steg i et minut. Kom derefter det saltede 
vand i gryden og bring den i kog.

3. Dæk gryden til og kog let over lav flamme i 20 
minutter. Hvis du bruger jordnødder, tilsættes 
de fem minutter, før risen er klar, uden omrø-
ring. Når risen er helt kogt, tilsættes peber. 
Bland ingredienserne med en gaffel, før de 
ofres til Krishna.

Dadel-og-tamarinde-chutney
(khajur imli ki chatni)
Tilberedelsestid: 35 minutter
4-6 portioner

85 g tamarinde
3,75 dl vand
200 g stenfri dadler, hakket
1 tsk. sukker
½ tsk. salt
½ tsk. stødt spidskommen
1 knivspids cayennepeber

1. Bræk tamarindeklumpen i små stykker og kog 
dem i vand i ti minutter. Kom derefter tamarinde 
og vand op i en si. Mas så meget som muligt af 
frugtkødet igennem sien tilbage i vandet med en 
træske. Skrab bunden af sien med mellemrum. 
Fortsæt, indtil alt frugtkødet er blevet skilt fra 
frø og fibre.

2. Tilsæt alle de andre ingredienser til blandingen af 
frugtkød og vand. Kog over mellemvarme uden 
låg, indtil det meste af væsken er kogt af, og chut-
neyen har marmeladekonsistens. Ofres til Krishna. 
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SPØRGSMÅL: Sjælen er evig, fuld af viden 
og fuld af lyksalighed, men samtidig er sjælens 
frihed eller uafhængighed meget lille. Er det 
ikke en selvmodsigelse?

SVAR: Den Absolutte Sandhed må være 
blottet for selvmodsigelser. Derfor er svaret, 
at det ikke er en selvmodsigelse. Hvordan?

Mængden af vand i havet er så umådeligt, at 
det ikke kan måles. Og mængden af vand i en 
lille dråbe af havets vand er minimalt og kan 
let måles. På trods af dråbens lille størrelse 
og hele havets umådelige størrelse deler de 
begge samme kemiske sammensætning. Det 
kan let forstås.

På samme måde er Herren ligesom havet 
ufatteligt, umådeligt og ubegrænset uafhæn-
gig, imens det levende væsen ligesom dråben 
af havvand er lille og minimalt uafhængig. 
Trods det deler begge samme kemiske sam-
mensætning af at være evige, fulde af viden 
og fulde af lyksalighed.

Er det svært at forstå denne enkle forkla-
ring?

*   *   *

SPØRGSMÅL: Når vi siger, at vi er en del af 
den store Gud, siger vi altid: ”Jeg er en del af 
Gud (aham brahmasmi)”. Men hvem er ”jeg” i 
virkeligheden? Hvis vi altid siger ”jeg, mig og 
mit”, er det et ord, ”selv”. Når vi siger: ”Jeg er 
en del af Gud,” kommer ”jeg’et” altid. Kan vi 
leve uden ordet ”jeg”?

SVAR: Guruer, der påstår, at vi skal eli-
minere ordet ”jeg”, er ufuldstændige i deres 
viden. De ved ikke, at sammen med det falske 
”jeg” er der også et virkeligt ”jeg”. Det falske 

”jeg” betyder: ”Jeg er denne krop.” Det virke-
lige ”jeg” siger: ”Jeg er den evige åndelige 
sjæl, Krishnas tjener.” At forsøge at eliminere 
”jeg” er ikke praktisk. Det er kunstigt. Det vil 
ikke placere én solidt på det åndelige plan. 
Det bedste, det kan gøre, er at give én en 
følelse af midlertidig lindring. Men så vil man 
efter et stykke tid komme tilbage til det falske 
”jeg”. Det er kun, når man er solidt placeret 
på niveauet af det virkelige ”jeg”, at man 
aldrig mere igen vil falde tilbage i det falske 
”jegs” fælde. Under skyen af falsk ”jeg” tænker 
man: ”Jeg er en mand. Jeg er en kvinde. Jeg 
er amerikaner. Jeg er inder. Jeg er hvid. Jeg 
er sort. Jeg er gammel. Jeg er ung,” og så 
mange andre falske ting. Det er kun, når man 
til fulde genopvækker sit evige tjenerforhold 
til Herren Sri Krishna, Guddommens Højeste 
Personlighed, at man kan blive fuldstændigt fri 
for den falske fornemmelse af ”jeg”. Så snart 
den falske fornemmelse af ”jeg” er der, vil der 
også være en falsk fornemmelse af ”mit”, og 
man bliver fuldstændigt viklet ind i kredsløbet 
af fødsel og død.

Hvis man fast reciterer Hare Krishna-man-
traet med kærlighed, genopliver man til fulde 
det slumrende virkelige ”jeg”, som har sovet 
inde i hjertet siden tidernes morgen. ”Jeg” vil 
da træde ind i evig eksistens, der er fuld af 
viden og fuld af lyksalighed.

Hare Krishna, Hare Krishna, 
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare.

BREVKASSE
Hvordan forstår man sjælens minimale frihed?

 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  

Alle offentlige 
arrangementer aflyst 

indtil videre på 
grund af corona-virus.

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

BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen                                         
Web: harekrishna.no

Alle offentlige 
arrangementer aflyst 

indtil videre på 
grund af corona-virus.

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.



ISKCON KOMMUNIKATIONSKURSUS ONLINE
Det meste af vores sociale omgang i disse tider skal foregå online. Derfor var det måske 

en ide at deltage i ISKCON’s online kommunikationskursus. ISKCON’s kommunikati-
onsminister, Anuttama Prabhu, har oversat det kursus, han normalt giver foran levende 
publikummer, til et online-kursus, hvor det er lige så dynamisk, kraftfuldt og tankevækkende, 
som når det gives personligt. Kurset er lavet for medlemmer af ISKCON for at hjælpe dem 
til at kommunikere mere effektivt i deres daglige tjenester med forskellige vigtige sektioner 
af det større samfund.

Startdato: den 6. april 2020
Varighed: 4 uger

Fra omtalen af kurset:
”For at fungere effektivt i verden og specielt som medlemmer af ISKCON har hengivne 

brug for at lære at kommunikere godt. De har en hellig mission, der kræver, at de kan omgås 
med alle slags folk på en måde, der hjælper dem og verden til at vække deres åndelige 
forståelse og deres forhold til Gud, Herren Krishna, og til at leve lykkelige, fredfyldte liv. 
Nogle af emnerne i kurset er:

• principper for effektiv kommunikation
• forståelse af ISKCON’s publikummer
• lære at lytte og fejl, man kan begå, når man lytter
• forberede sig selv til at tale offentligt og lære at give en god tale
• præsentationsteknikker
• lære at give feedback
• skrive en god pressemeddelelse
• give gode interviews
• omgås andre religioner
• udvikle forhold til myndigheder, politikere, akademikere og medier 

For mere information, se: 
https://bhaktivedantacollege.com/events/iskcon-communication-course/


