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Grundlægger-acarya Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Krisen i Bangladesh
Dette blad skrives i skyggen af en krise. I
kølvandet på ekstremisters overgreb i Bangladesh mod hele landets hindusamfund er også
ISKCON blevet ramt, flere hengivne er døde,
mange er blevet lemlæstede, og et tempel
er blevet ødelagt. De fleste har sikkert på
nuværende tidspunkt allerede hørt meget om
det, men gå alligevel som det første til side 6,
hvis du har lyst til at vide mere om, hvordan
du kan være med til at støtte op omkring de
kriseramte i Bangladesh. De har brug for
økonomisk hjælp såvel som moralsk støtte og
inderlige bønner til Herren Krishna og Herren
Nrsimhadeva.
Over hele verden har hengivne demonstreret imod volden mod hinduer i Bangladesh.
På forsidebilledet ses to kvindelige ISKCONmedlemmer fra Italien med deres skilte og
protest mod volden i Bangladesh (desværre
var der ingen brugbare billeder fra demonstrationerne i København).
Tre store festivaler i begyndelsen af november skal nævnes. De bliver alle fejret i
templet i København og andre steder. Den
4. november er det Diwali, den 5. november
er det Govardhana Puja, og mandag den 8.
november er det Srila Prabhupadas bortgang.
Tankevækkende er også det store dokument, som GBC har vedtaget om etisk adfærd
i ISKCON. Læs mere side 9. Bemærk genudgivelsen af Forbudt Arkæologi, der bliver nævnt
på bagsiden. Det er chancen for at erhverve
sig denne klassiker, der ellers er udgået fra
forlaget. Ld.
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KALENDER
Mandag 1.11
		
Tirsdag 2.11
Torsdag 4.11
Fredag 5.11

Ekadasi (faste fra korn og bønner for
Rama Ekadasi)
Bryd fasten mellem 7:17–10:21
Diwali (Dipavali)
Govardhana Puja, Bali Daityaraja Puja
Sri Rasikananda Prabhus fremkomst
Lørdag 6.11 Sri Vasudeva Ghosh’ bortgang
Mandag 8.11 Srila Prabhupadas bortgang
Torsdag 11.11 Gopastami, Gosthastami
Sri Gadadhara Dasa Gosvamis bortgang
Sri Dhananjaya Panditas bortgang
Sri Srinivasa Acaryas bortgang
Fredag 12.11 Jagaddhatri Puja
Søndag 14.11 Srila Gaura Kisora Dasa Babajis bortgang
Mandag 15.11 Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn og
		
bønner for Utthana Ekadasi)
Første dag i Bhisma Pancaka
Tirsdag 16.11 Bryd fasten mellem 7:46–10:31
Onsdag 17.11 Sri Bhugarbha Gosvamis bortgang
Sri Kasisvara Panditas bortgang
Caturmasyas sidste dag
Torsdag 18.11 Sri Krsna Rasayatra
Tulasi-Saligrama Vivaha (ægteskab)
Sri Nimbarkacaryas fremkomst
Fredag 19.11 Sidste dag i Bhisma Pancaka
Lørdag 20.11 Katyayani-vrata begynder
Tirsdag 30.11 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Utpanna Ekadasi)
Sri Narahari Sarakara Thakuras bortgang
Onsdag 1.12 Bryd fasten mellem 8:14–10:43
Sri Kaliya Krsnadasas bortgang
Torsdag 2.12 Sri Saranga Thakuras bortgang
Torsdag 9.12 Odana sasthi
Tirsdag 14.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Moksada Ekadasi)
Srimad Bhagavad-gitas fremkomst
Onsdag 15.12 Bryd fasten mellem 8:32–10:54
Lørdag 18.12 Katyayani-vrata slutter
Torsdag 23.12 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuras
		bortgang
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SRILA PRABHUPADAS SIDE
HERREN CAITANYAS FREMKOMST, 3
af Srila Prabhupada - Oversættelse af Mahabharata Dasa

Dette er tredje del af en tale fra Conway Hall i London i 1969, hvor Srila Prabhupada fortæller
om Herren Caitanya Mahaprabhu, og hvordan Han for omkring 500 år siden forudsagde, at Hare
Krishna-mantraet ville blive hørt i hver eneste by og landsby verden over. Hans tale udgør også
et kapitel i bogen Science of Self Realization. De første to dele bragtes i de to forrige numre
Caitanya Mahaprabhu giver os muligheden
for at nå Gud direkte. Da Rupa Gosvami, Herren Caitanyas ledende discipel, første gang så
Caitanya Mahaprabhu, var han selv minister i
den bengalske regering, men ønskede at blive
en del af Caitanya Mahaprabhus bevægelse.
Han opgav derfor sin position som minister, og
da han blev en del af bevægelsen og overgav
sig, bad han en fin bøn til Herren Caitanya:
namo maha-vadanyaya
krsna-prema-pradaya te
krsnaya krsna-caitanyanamne gaura-tvise namah

“Min kære Herre, du er den mest gavmilde
af alle inkarnationer.” Hvorfor? Krsna-premapradaya te: “Du giver direkte kærlighed til
Gud. Du har intet andet formål. Din metode er
så god, at man omgående kan lære at elske
Gud. Derfor er du den mest gavmilde af alle
inkarnationer. Og det er ikke muligt for nogen
anden personlighed end Krishna Selv at give
denne velsignelse. Derfor siger jeg, at Du er
Krishna.” Krsnaya krsna-caitanya-namne: “Du
er Krishna, men Du har antaget navnet Krishna
Caitanya. Jeg overgiver mig til Dig.”
Så det er processen. Caitanya Mahaprabhu
er Krishna selv, og Han lærer os, hvordan man
udvikler kærlighed til Gud på en meget enkel
måde. Han siger: ”Bare syng Hare Krishna.”
harer nama harer nama
harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva
nasty eva gatir anyatha

“I denne tid bør man bare synge Hare
Krishna-mantraet. Der er ingen anden vej.”
Folk bliver forvirret af så mange forskellige
måder at blive realiseret på. De kan ikke følge
den virkelige rituelle meditations- eller yogaproces. Det er umuligt. Derfor siger Herren
Caitanya, at hvis man begynder at synge Hare
Krishna, kan man omgående opnå niveauet
af realisering.
Processen med at synge Hare Krishna for
at opnå kærlighed til Gud, sådan som den er
givet af Herren Caitanya, kaldes sankirtana.
Sankirtana er et sanskritord. Sam betyder
samyak, “fuldstændig”, og kirtana betyder
“forherligelse” eller “beskrivende”. Så fuldstændig beskrivelse betyder fuldstændig
forherligelse af den Højeste eller den Højeste
Fuldstændige Helhed. Det betyder ikke, at
man kan beskrive hvad som helst og forherlige
hvad som helst og kalde det kirtana. Fra et rent
grammatisk perspektiv er det måske kirtana,
men i forhold til det vediske system betyder
kirtana at beskrive den højeste autoritet, den
Absolutte Sandhed, Guddommens Højeste
Personlighed. Det kaldes kirtana.
Denne hengivne tjeneste begynder med
sravana. Sravana betyder ”at høre”, og kirtana
betyder “at beskrive”. Den ene person beskriver, og den anden hører. Eller den samme
person kan både beskrive og høre. Han
behøver ingen andens hjælp. Når vi reciterer
Hare Krishna, reciterer og hører vi på samme
tid. Det er perfekt. Dette er en fuldkommen
metode. Men hvad vil det sige at recitere og
høre? Det betyder, at man skal synge og høre
om Visnu, Krishna, og intet andet. Sravanam
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kirtanam visnoh. Man kan forstå Visnu, den
altomfattende Absolutte Sandhed, Guddommens Højeste Personlighed, ved systematisk
at høre.
Vi bliver nødt til at høre. Hvis man bare kan
høre, er det begyndelsen. Man behøver ingen
uddannelse, og man behøver ikke at udvikle
nogen materiel viden. Det er ligesom med et
barn. Så snart det hører, kan det omgående
respondere og danse. Gennem“§ naturen har
Gud givet os disse fine værktøjer – ørerne – så
vi kan høre. Men vi bør høre fra den rette kilde.
Det beskrives i Srimad-Bhagavatam. Man bør
høre fra dem, der er Guddommens Højeste
Personligheds hengivne. De kaldes satam.
Hvis man hører fra den rette kilde, dvs. fra en
realiseret sjæl, vil det virke. Og disse ord fra
Gud eller Krishna er meget vederkvægende.
Hvis man er klog nok, vil man lytte til, hvad
den realiserede sjæl siger. Så vil man meget
snart blive fri fra materiel indvikling.
Dette menneskeliv er skabt til at lave fremskridt på vejen mod befrielse. Det kaldes apavarga, frihed fra indvikling. Vi er alle indviklede.
Når vi får denne materielle krop, betyder det,
at vi allerede er indviklede. Men vi bør ikke
blive mere indviklede. Vejen til at blive mere
indviklet kaldes karma. Så længe sindet er
opslugt af karma, vil vi være tvunget til at få en
materiel krop. Ved dødsøjeblikket kan vores
sind måske sige: ”Åh, jeg nåede ikke at gøre
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mit arbejde færdigt. Åh, jeg
dør! Jeg skal nå at gøre dit.
Jeg skal nå at gøre dat.” Det
betyder, at Krishna vil give
os endnu en mulighed for
at gøre det, og så bliver vi
nødt til at få endnu en krop.
Han giver os muligheden:
”Fint nok. Du kunne ikke nå
det. Nu kan du nå det. Tag
denne krop.” Derfor står
der i Srimad-Bhagavatam:
”Disse fjolser er blevet skøre
af beruselse. På grund af
beruselse gør de noget, som
de ikke burde have gjort.” Hvad laver de?
Maharaja Dhrtarastra er et godt eksempel.
Maharaja Dhrtarastra prøvede meget snedigt
at lægge planer for at myrde Pandavaerne
for at hjælpe sine egne sønner, så Krishna
sendte Sin onkel, Akrura, for at tale ham fra
det. Dhrtarastra forstod Akruras instruktioner,
men sagde: “Min kære Akrura, det, du siger,
er helt rigtigt, men mit hjerte kan ikke rumme
det, så jeg kan ikke ændre mine planer. Jeg
bliver nødt til at følge denne plan og lade, hvad
end der sker, komme til at ske.”
Når mennesker ønsker at tilfredsstille deres
sanser, bliver de skøre, og i denne tilstand kan
de gøre hvad som helst. For eksempel har der
været mange tilfælde i det materielle liv, hvor
en person er blevet skør efter noget og har
begået forbrydelser såsom mord. Personen
kunne ikke styre sig selv. På samme måde er vi
vant til at tilfredsstille vores sanser. Vi er skøre,
og derfor er vores sind helt absorberede i karma.
Det er meget uheldigt, for selv om vores krop
er midlertidig, er den kilden til al vores ulykke
og lidelse. Den giver os altid problemer. Disse
problemer bør studeres. Vi bør ikke være skøre.
Det er ikke meningen med livet. Problemet ved
vores nuværende civilisation er, at folk bliver
skøre i jagten på sansetilfredsstillelse. Det er alt.
De kender ikke livets virkelige værdi, og derfor
forsømmer de den mest værdifulde livsform,
denne menneskeform.

PRABHUPADAS
HUMOR
Srila Prabhupada
var indbudt til at tale
i et radioprogram,
The Joe Pyne Show,
der var berygtet for at
være sarkastisk og virkelig kun ude på at få
gæsten ned med nakken. Det var det sjove
ved det. Joe Pyne ville
forsøge skubbe rundt
med sin gæst ligesom
i en boksekamp.
De hengivne mente,
at Prabhupada ikke
burde deltage. Hvorfor
skulle han udsætte sig
selv for det? Men Prabhupada konkluderede:
”Vi vil bare sige ’Krishna, Krishna’, og vi vil
tælle, hvor mange gange folk i Sydcalifornien i
det mindste vil høre ’Krishna’.” Så Prabhupada
tog af sted.
Joe Pyne levede rigtigt nok op til sit rygte.
Den første ting, han sagde, var: ”Du er kommet her til USA fra Indien, men hvad kan du
overhovedet lære os? Vi har allerede religiøse
institutioner. Vi har vores forståelse af Gud, og
du kommer fra et sted, hvor dødeligheden er
så høj.”
Prabhupada svarede: ”Dødeligheden er
den samme overalt – et hundrede procent.”
Manden blev en lille smule overrumplet
af dette. Der var en lille pause. Så kom han
tilbage og sagde: ”Ifølge jeres kosmologi
påstår I, at Jorden er flad.” Det er selvfølgelig
ikke rigtigt, men Prabhupada anfægtede ham
ikke, men svarede blot: ”I det mindste overalt,
hvor jeg går, er jorden flad.”
Joe Pyne havde en kvindelig assistent. Da
han var blevet lidt mundlam, kom hun ham til

hjælp og spurgte: ”Hvorfor barberer I jeres hoved?” Prabhupada svarede: ”Hvorfor barberer
du dine ben?” og tilføjede så: ”Det er bedre
at have varme ben og holde hovedet koldt.”
Studieværten var nu kommet til hægterne
og lidt forbitret forsøgte han endnu engang:
”Hvad ville der ske, hvis alle i verden blev
Krishnabevidste?”
Prabhupada svarede: ”Det behøver du ikke
bekymre dig om. Der vil altid være fjolser som
dig, der ikke vil blive det.”
Med det lukkede Prabhupada fuldstændigt
munden på manden. De næste ti minutter talte
Prabhupada uden at blive afbrudt. Han ejede
programmet.
Da Prabhupada kom tilbage til templet
fortalte han os: ”Jeg kan tale sådan, men det
I ikke. Det er den særlige fordel for gamle
mænd og små børn. De kan komme hvor som
helst og sige hvad som helst.”
Fortalt af Jahnava Mata Devi Dasi.
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OVERFALD PÅ HINDUER OG ISKCON I BANGLADESH
HENGIVNE I BANGLADESH HAR BRUG FOR ALLES STØTTE
Den 13. oktober
2021 udførte radikale ekstremister
strategiske, koordinerede angreb på
hinduminoriteten i
Bangladesh. Overfaldene fortsatte indtil den 15. oktober,
hvor talløse hjem,
butikker, puja-pandalaer og templer blev
plyndret, brændt
ned og ødelagt. Medierne har rapporteret 6-10 omkomne, imens mange flere er hårdt
kvæstede og indlagte på hospitaler.
Den 15. oktober blev ISKCON’s Sri-Sri
Radha-Krishna, Gaura-Nityananda Jiu-tempel
i Coumoni i Noakalis distrikt et af målene for
disse overfald. Omkring kl. 15 begyndte ekstremisterne deres hensynsløse angreb i fuldt
dagslys. Herren Jagannathas rathayatra-vogn,
murtier af Srila Prabhupada, bøger, biler og
andet tempeludstyr og ejendom blev brændt,
ødelagt og plyndret.
Det værste var, at to hengivne, Pranta Chandra Dasa og Jatan Candra Saha blev myrdet
under disse optøjer. En anden hengiven, Ni-
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mai Candra Dasa, er i skrivende stund fortsat
på hospitalet i kritisk tilstand. Alle templets
fastboende hengivne blev fysisk overfaldet og
lemlæstet i større og mindre grad.
Hele det verdensomspændende Internationale Samfund for Krishnabevidsthed (ISKCON) er naturligvis chokeret og dybt berørt
af denne nylige serie af voldelige overfald på
hinduminoriteten i Bangladesh. Nu på dette
kritiske tidspunkt opfordres vores verdensomspændende hengivne familie derfor til
at træde frem og støtte op om det hengivne
samfund i Bangladesh. Der er blevet afholdt
demonstrationer og protester over hele verden
inklusive København, og
politikere og statsledere
er blevet kontaktet og
opfordret til at gribe ind og
sikre normale menneskerettigheder i Bangladesh
for alle inklusive alle minoriteter. Samtidig bliver der
konstant bedt, specielt til
Herren Nrsimhadeva, for
alle hengivnes sikkerhed.
Ydermere opfordres
alle ISKCON’s hengiv-

ne, venner og sympatisører til at bidrage
økonomisk til de hengivne i Bangladesh
for at hjælpe dem til
at genopbygge deres
mistede ejendom,
så de berørte familier, der har mistet
alt inklusive hjem og
ejendele, kan hjælpes tilbage til et normalt liv. Endvidere
er det tanken, at når
den første nødhjælp er blevet modtaget,
skal ISKCON i Bangladesh såvel som det
bredere hindusamfund hjælpes til at sikre
deres hjem, templer mm. mod sådanne
overgreb i fremtiden. GBC’s Strategic
Planning Team (SPT) står for kampagnen
til at rejse de nødvendige midler til at støtte
de påvirkede hengivne og hjælpe med at
genopbygge og sikre alle ISKCON-centre
og aktiviteter.
Det første mål med kampagnen er at indsamle 100.000 $. Heraf vil 20.000 $ blive brugt
til de myrdede hengivnes familiers omgående
behov såvel som andre påvirkede familier og
templets hengivne. Resten af beløbet, 40.000
$, skal bruges til at genopbygge det ødelagte
tempel i Coumoni og sikre det med en høj
mur og stållåger.
Derefter er det meningen at rejse yderligere

1,2 millioner $ for at kunne sikre alle ISKCON’s
centre og hengivne i Bangladesh på samme
måde. Alle indsamlede midler vil blive overdraget til ISKCON i Bangladesh for udelukkende
at blive anvendt dér under ledelse og opsyn
af HH Bhakti Purusottama Swami og Naru
Gopala Dasa.
Der er forskellige muligheder for at donere.
Vil man sende en direkte bankoverførsel,
bedes man skrive til denne email: contact@
gbcspt.com.
Det er også muligt at donere via Paypal.
I så fald kan man læse mere her: https://
iskconconnection.org/en/civicrm/mailing/
url?u=25012&qid=3040130
Der er endvidere en GoFundMe-side,
hvorfra man kan donere, se: https://www.gofundme.com/f/ISKCON-Bangladesh-appeal.
Som en sidste mulighed kan man donere
via ISKCON-templet i København.
Det har den ekstra fordel, at man
som dansk statsborger så også
vil kunne få skattefradrag for det
donerede beløb, der kan overføres
til templets konto (reg. 2128, konto
6881 118 945) eller via Mobilepay
(94 14 87). Herfra vil alle midler
doneret ad denne vej blive overført
ubeskåret til ISKCON i Bangladesh.
Husk at oplyse CPR-nummer for at
få skattefradrag samt at notere, at
beløbet er til Bangladesh.
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BUDSKAB VED OVERFALDENE I BANGLADESH

af Jayapataka Swami

Jayapataka Swami talte til de hengivne umiddelbart efter, at overfaldene i Bangladesh var blevet kendt.
Jeg var i Malaysia for at indvie det globale
Damodara-program. Ved afslutningen på programmet sagde de, at de ville synge Narasimhabønnerne for de hengivne i Bangladesh. Over hele
verden er alle meget påvirkede af dette.
Dette er Kali-yuga. I Kali-yuga opstår der uden
grund forstyrrelser. Ingen forsøger at skabe dem,
men sådanne situationer opstår, ligesom når to
bambustræer gnider mod hinanden på grund
af vinden, og friktionen starter en skovbrand.
På denne måde opstår der i denne Kali-yuga
stridigheder uden nogen egentlig grund til dem.
Folk bliver ophidset af et eller andet falsk rygte. Vi
respekterer alle religioner, men gennem misbrug
af sociale medier såsom Facebook, der bruges til
at sprede falsk information, skabes der så mange
problemer. Hinduer og muslimer lever normalt
fredeligt sammen i Bangladesh, men på grund af
indflydelsen fra Kali-yuga bliver folk unødvendigt
forstyrrede.
Vi er meget bekymrede over, at ikke blot i Bangladesh, men over hele verden er der så megen
uro. I Bangladesh er hinduerne i minoritet, så
de udsættes for problemer. I New Zealand blev
en moské for nyligt angrebet, og nogle terroristgrupper i Afghanistan angriber Shia-moskéer, og
mange bliver dræbt. Dette er effekten af Kali-yuga.
Over hele verden ser vi, at hvor der er minoriteter,
bliver de forfulgt.
Eftersom ISKCON er i mange lande verden
over, bliver vi også sommetider angrebet. Men
dette er ekstremt. Vi har aldrig oplevet noget
lignende før som i Bangladesh, hvor uskyldige
hinduer angribes af pøbeloptøjer. De har ødelagt
hindutempler og pandalaer. Vi er meget bekymrede for vores brødre og søstre, der udsættes for
dette i Bangladesh.
Vi er sikker på, at religiøse mennesker og
regeringen ikke ønsker den slags problemer. Vi
håber, at der vil blive masseprotester mod denne
slags uintelligente angreb på forskellige religioner.
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Derfor synger de hengivne i Malaysia og andre
lande Nrsimha-mantraerne, og i Mayapur laver de
et yajna og en særlig puja til Herren Nrsimhadeva.
Jeg beder også til, at hvis Krishna ønsker det,
må de hengivne på hospitalerne komme sig, og
de hengivne, der blev myrdet, må vende hjem til
Guddommen, for de opgav deres liv, netop fordi
de var hengivne af Krishna. Vi har hørt, at mange
steder i Bangladesh blev forskellige templer og
nama-hattaer angrebet. Nogle blev beskudt.
Således håber vi, at der må blive fred overalt i
verden, og der ikke vil være sådanne dæmoniske
terroristaktiviteter. Vi bør opleve dharma-santi,
fred blandt religioner. Vi tilbeder alle den samme
Højeste Herre, selv når nogle folk tilbeder Durga
Devi eller andre halvguder og gudinder. Hun er
den Højeste Herres kraft og kan regnes for at
være en engel. Det gamle system for Durga Puja
er, at først ofrer man til salagrama-sila [Krishna eller
Visnu] og derefter til Durga Devi. Selv Koranen blev
åbenbaret til Mohammed af en engel. Hvorom alt
er, ønsker vi, at der må være kærlighed og fred
mellem religionerne. På denne måde sender vi
vores følelser til de hengivne i Bangladesh.
Vi har hørt, at premierminister Sheikh Haseena
har udtalt, at dette ikke vil ske igen, og vi håber, at
det lykkes for hende. Men Srila Prabhupada har
også sagt, at den slags ting uvægerligt vil ske i
Kali-yuga.
Vi håber, at verdenssamfundet vil tage til efterretning, at disse ting bør stoppe. Vi havde en festival
for at fejre Srila Prabhupadas ankomst til det nye
tempel i Mayapur i går, hvor vi ikke hørte noget om
det. Da jeg vågnede op om morgenen, fik jeg disse
forfærdelige nyheder. Alle GBC-medlemmerne er
meget forstyrrede over disse ting, der er sket. De
har sagt, at de vil gøre alting, der står i deres magt.
Lad os have protester over hele verden. Alle
forskellige religiøse mennesker bør protestere
sammen, og vi håber, at dette vil skabe enhed i
forskellighed. Hare Krishna.

EN STANDARD FOR ETISK
ADFÆRD I ISKCON
af Kamala Radha Devi Dasi, ISKCON News Staff - Oversat af Jesper Frydenlund

Efter to års research, skriverier og debat har GBC for nylig ratificeret og vedtaget en lov
i ISKCON – en Kodeks for Etisk Adfærd. Vi talte med kodeksens forfatter, Yogesvara Dasa,
om baggrunden for kodeksen og hvilke ændringer, han håber at se i Srila Prabhupadas
bevægelse takket være dens vedtagelse.
ISKCON News: Hvad er formålet med
ISKCON’s Kodeks for Etisk Adfærd?
YD: Vi er arvinger til en storslået tradition, der ophøjer og nærer den højeste
standard for menneskelig karakter. Nogle
gange kalder vi det brahminiske eller
vaisnava-standarder, men essentielt set er
det den adfærd, der skitseres i Bhagavadgita og andre bhakti-tekster. Formålet med
Kodeksen er at omsætte disse standarder
til håndgribelighed for alle ISKCON’s medlemmer. Det tog to år at udarbejde den
og få den stemt igennem til lov, da nogle
af punkterne er komplekse, men den 21.
august i år gjorde GBC netop det. Vi har
nu et dokument, der definerer, hvad der
med rimelighed kan forventes af hengivne
med hensyn til deres etiske adfærd. Efter at
GBC ratificerede Kodeksen, blev den gennemgået og godkendt af SABHA, et råd på
32 ISKCON valgte og udnævnte hengivne,
der gennemgår GBC-lovgivning. Kodeksen
modtog også deres velsignelser. I betragtning af de udfordringer, vi som samfund har
stået over for tidligere, mener jeg, at dette
er grund til at fejre.
ISKCON News: Hvordan er Kodeksen
blevet til?
YD: I lang tid havde ISKCON-administratorer et ønske om en sådan Kodeks. I de
forløbne år har overtrædelser af etisk adfærd
ført til retssager, splittelser inden for bevægelsen og afhopninger, og tiden var derfor
inde til at ændre det med noget formelt. Vi
havde brug for et dokument at kunne pege

på og sige: ”Her er vores standarder.” I årenes løb har mange hengivne taget afstand
fra ISKCON på grund af manglen på et sådant dokument. Nu er det blevet afhjulpet.
ISKCON News: Er det rimeligt at forvente,
at alle vil overholde de samme standarder
for etisk adfærd?
YD: Som enhver stor organisation har
ISKCON sin del af mennesker, der enten
ikke har forstået eller ikke er villige til at
følge acceptable adfærdsstandarder. I det
mindste har vi nu med Kodeksen på plads
nogle retningslinjer, der giver ISKCON’s
hengivne et klarere billede af, hvad Srila
Prabhupada mente, da han sagde, at hans
tilhængere bør være perfekt dannede kvinder og mænd, og Kodeksen præciserer
klart de korrigerende processer samt konsekvenserne for dem, der måtte overtræde
dem. Disse konsekvenser omfatter tilsyn
og i mere ekstreme tilfælde fjernelse fra en
bestemt tjeneste.
ISKCON News: Hvor langt ind i en persons liv kan Kodeksen anvendes?
YD: I privatlivets fred vil hver af os konfrontere vores egne styrker og svagheder,
og denne udfordring finder sted mellem
enkeltpersonerne, deres guruer, Krishna
og deres eget hjerte. Men de, der varetager et embede i ISKCON, vil blive holdt til
en højere standard, da deres handlinger
har en indvirkning på andre hengivne samt
opfattelsen af Srila Prabhupadas institution.
En person, der overtræder grundlæggende
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etisk adfærd, bør ikke have lov til at fortsætte
med at varetage et embede i bevægelsen,
hvis vedkommende ikke kan rette sig ordentligt ind.
ISKCON News: Hvordan blev Kodeksen
skrevet? Etik er et stort emne. Hvordan besluttede I, hvad der skulle medtages?
YD: Vi var en lille gruppe i starten, så
vi startede med at anmode om forslag fra
en bredere vifte af hengivne. Det bedste
råd kom fra en højtstående hengiven, der
foreslog, at vi læste hver GBC-resolution,
der går tilbage til det første år, 1975, og
bruger eksisterende GBC-love som udgangspunkt. Essentielt set fortæller vi
dermed GBC: ”Se, dette er jeres egne ord
omkring etik. Her er de samlet i ét enkelt
dokument.” Det meste af det, der står i
kodeksen, var allerede på plads, men
havde brug for at blive centraliseret. Vi har
også analyseret lignende kodekser fra en
halv snes religiøse, forretningsmæssige
og offentlige organisationer og rådført os
med et par universitetsprofessorer, der
underviser i etik.
ISKCON News: Hvad var den største
udfordring ved at få Kodeksen godkendt
af GBC?
YD: Den største udfordring var at skrive
Kodeksen på en sådan måde, at den ikke
ville blive afvist som værende alt for krævende. Det var svært. På den ene side ønskede
vi ikke at gå på kompromis med en standard
for etisk adfærd. På den anden side vidste
vi, at der kunne være kulturelle eller politiske
forhindringer, der kunne gøre det vanskeligt
at overholde Kodeksen. En vis tro og tillid
måtte udvises, hvilket betyder en god tro på,
at den lokale ledelse vil gøre deres bedste
under de givne lokale forhold.
ISKCON News: Er der eksempler på sådanne forhindringer?
YD: Ja, hvad nu, hvis lokale love forbyder
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sankirtana? Skal templet dér så bryde loven
og alligevel afholde sankirtana? Kodeksen
indtager en neutral holdning ved at anbefale, at det lokale tempel rådfører sig med
ISKCON-autoriteter, før de træffer sådanne
beslutninger, da resultaterne kan føre til
anholdelser og endda påvirke bevægelsen
andre steder i verden. Der er også forskellige fortolkninger af Prabhupadas instruktioner. Han kunne være ganske stejl til tider,
og nogle mennesker vælger at fokusere
på disse særlige udtalelser, mens andre
ser vigtigheden af at overveje alt, hvad han
sagde om et bestemt emne. Vi kan argumentere for evigt om, hvad der er en bedre
forståelse, men nu med et Kodeks stemt ind
i ISKCON er der det grundlæggende, vi nu
kan henvise til.
ISKCON News: Hvad er dine forventninger? Hvad vil Kodeksen ændre?
YD: Det afhænger af, hvor godt vi etablerer
Kodeksen, og hvor meget vi kan tydeliggøre
vigtigheden af denne Kodeks over for det
verdensomspændende ISKCON-samfund,
der eksisterer. Der er mange borgerlige love,
som ingen kender til, før en advokat citerer
dem i retten. Vi håber at gøre det bedre end
det. Vi planlægger at kunne tilbyde instruktioner til alle templer og ISKCON-samfund,
distribuere Kodeksen på tryk samt online, og
aktivt fremme etisk adfærd som et krav for
alle hengivne. Hvis det sker, kan vi måske
se andre organisationer – religiøse, statslige, borgerlige mm. – opfordre ISKCON til
at hjælpe dem med at implementere deres
egne programmer. I teorien kunne Kodeksen
i det mindste være en enorm drivkraft til at
etablere Srila Prabhupadas bevægelse som
havende praktisk værdi for det samlede
samfund.
Den fulde officielle kodeks kan findes via
GBC’s hjemmeside: https://gbc.iskcon.org/
wp-content/uploads/2021/10/CODE_8-2121_FINAL_COPY.pdf.

KODEKS FOR
ETISK ADFÆRD
Herunder følger et resumé af GBC’s netop vedtagne kodeks for etisk adfærd. ’Resumé’ vil
sige, at kun selve kodeksen bringes her, men ikke fodnoterne, der refererer til og citerer de
dertil svarende relevante GBC-resolutioner. Hele kodeksen med dens fodnoter kan læser her:
https://gbc.iskcon.org/wp-content/uploads/2021/10/CODE_8-21-21_FINAL_COPY.pdf.

DEL 1:
ISKCON KODEKS FOR ETISK ADFÆRD
1) Etisk adfærd og loven
1a) ISKCON-hengivne, hvilket blandt andet omfatter GBC-medlemmer, sannyasier,
guruer, tempelpræsidenter, projektledere og
indviede hengivne, forventes at opføre sig
som forbilledlige vaisnavaer. Som sådan er
der visse etiske linjer, de aldrig bør krydse, og
andre etiske linjer, de skal ære og respektere
så vidt muligt.
1b) Selv om der kan være undtagelser i
udførelsen af hengiven tjeneste, er hengivne
enige om at ære og respektere lokal og national lovgivning så vidt muligt.
1c) Hvis sådanne love er i strid med hengivne principper, forventes ISKCON-hengivne
at drøfte med overordnede ISKCON-ledere,
hvad de skal gøre, og hvordan man opfører
sig under sådanne modstridende forhold. De
forventes ikke at træffe uafhængige foranstaltninger uden en
sådan forudgående
diskussion og aftale. Som udgangspunkt skal hengivne
være lovlydige.
1d) GBC anerkender ingen form
for immunitet under
påskud af at ”følge
højere ordrer”. ISKCON-hengivne er
ansvarlige for deres
handlinger, og der
er ingen undtagel-

ser fra juridiske eller organisatoriske konsekvenser ved at hævde, at der er blevet begået
en uetisk eller ulovlig handling på foranledning
af en overordnet ISKCON-hengiven.
2) Etisk adfærd i hengivne relationer
2a) ISKCON-hengivne forventes at behandle
hinanden som respekterede medlemmer af
en forenet ISKCON-familie, støtte hinanden
i hengiven tjeneste, opmuntre hinanden i
åndeligt liv, handle gensidigt på en åben og
ærlig måde og have omsorg for hinanden
i overensstemmelse med standarderne for
vaisnava-seva.
2b) For at forstå betydningen af mellempersonlige relationer anbefaler GBC, at ISKCONhengivne tager et kursus i omsorg inden for et
fællesskab (’community care’, devotee care’).
3) Etisk adfærd vedrørende seksuel
opførsel
3a) ISKCON-hengivne, især administratorer
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og ledere, forventes nøje at afstå fra selv den
mindste form for seksuel uredelighed i dens
mange former. Følgende adfærdskategorier
er særligt kriminelle:
• Seksuelt misbrug af børn, herunder alle en
voksens seksuelle aktiviteter, involvering eller
forsøg på seksuel kontakt med en person,
der er under den gældende lovlige alder for
samtykke.
• Seksuel aktivitet med en person, der er
juridisk inkompetent eller på anden måde ude
af stand til at give samtykke.
• Seksuelle overgreb eller vold af seksuel
karakter såsom voldtægt, seksuelt overfald,
misbrug eller ethvert forsøg på at begå sådanne handlinger.
3b) Derudover accepterer ISKCON-hengivne at undgå upassende fysisk, verbal eller
visuel kontakt med en anden person, selv om
de gengældes. Som eksempler kan nævnes
berøring, indførelse af emner af seksuel karakter inklusive seksuelle hentydninger, uanstændige vittigheder og flirt samt at betragte
andre uden deres viden.
3c) Mens seksuel uredelighed er upassende
for alle indviede hengivne, vil konsekvenserne
af en sådan adfærd være mere alvorlige for
ISKCON-administratorer og -ledere.
4) Etisk adfærd vedrørende personlig
forudindtagethed
4a) ISKCON-hengivne er enige om at
behandle alle, uanset race, alder, fysiske
træk, køn, religion, handicap, civilstand eller
nationalitet med den tjeneste og respekt, der
er kendetegnende for vaisnava-adfærd. Mens
stærke ord kan være nødvendige, når der
responderes på apasampradaya-påstande
eller andre angreb, er ISKCON-hengivne enige
om i videst muligt omfang ikke at engagere
sig i unødvendig chikanerende adfærd eller
nedværdigende sprog.
4b) En sådan tjeneste og respekt ophæver
imidlertid ikke hengivnes ansvar for at udøve
skønsbeføjelse ved afgørelsen af, hvem der
skal udelukkes fra at komme ind i en ISKCON
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eller ISKCON-relateret facilitet, f.eks. personer,
der udviser farlig eller potentielt farlig adfærd.
4c) ISKCON-hengivne accepterer ikke, at
nogen forsømmes eller udelukkes fra tempeldeltagelse eller offentlige ISKCON funktioner,
initiering eller tjeneste i et ISKCON-projekt på
grund af forudindtagethed eller fordomme.
5) Etisk adfærd i forbindelse med mobning
5a) ISKCON-hengivne er enige om at afstå
fra mobning af enhver art, herunder uønsket
eller fjendtlig adfærd enten som en enkelt
handling eller gentaget over tid med den hensigt at nedbryde, ydmyge eller undertrykke en
anden person. Mobning kan omfatte verbal
dårlig opførsel såsom trusler, kommentarer,
der åbenlyst eller subtilt er beregnet til at
nedgøre andre, og hån; dårlig social opførsel
såsom spredning af rygter og målrettet udelukkelse; dårlig fysisk opførsel, der indebærer
at skade en persons krop eller ejendele; og
cybermobning. En ISKCON-hengiven, der observerer en sådan adfærd, er inden for denne
kodeks forpligtet til at tale på vegne af de
forurettede ved enten at rapportere en sådan
adfærd til en passende ISKCON-autoritet eller
ved at tilbyde beskyttelse, når det er nødvendigt for dem, der bliver mobbet. Beskyttelse
som tilsigtet her refererer til at hjælpe nogen
med at flygte, hvis der er en trussel om fysisk
skade, eller give oplysninger om, hvor beskyttelse og støtte kan findes såsom gennem
ISKCON Resolve.
6) Etisk adfærd vedrørende økonomi og
administration
6a) ISKCON-hengivne, herunder alle initierede hengivne, men især administratorer
i ISKCON såsom tillidsrepræsentanter og
ledelsespersoner, accepterer at handle etisk
i håndteringen af økonomiske anliggender,
både i deres tjeneste og personlige liv. Dette
omfatter at acceptere at angive eventuelle
interessekonflikter og ikke bruge ISKCONmidler til personlig vinding.
Hengivne bør afholde sig fra at udnytte

andres tjeneste til egen vinding. En sådan
adfærd udgør en interessekonflikt med ISKCON’s politik og misbrug af positionelle beføjelser. Alle økonomiske foranstaltninger, der
stiller spørgsmålstegn ved ISKCON-hengivnes
motiver eller deres evne til at handle uselvisk
og i ISKCON’s bedste interesse, skaber en
potentiel interessekonflikt og skal angives.
6b) Dette angivelseskrav omfatter f.eks.
drift af personlig forretning i ISKCON’s navn;
ejerskab i, investering i eller en kompensationsaftale med en enhed, som ISKCON har
eller kan have et forretningsforhold til; og
ansættelse af arbejdstagere udelukkende
baseret på personlige venskaber i stedet
for jobkvalifikationer. ISKCON-hengivne accepterer at afstå fra at tage imod bestikkelse,
refusioner, rabatter eller betalinger til gengæld
for imødekommende handlinger.
6c) ISKCON-aktiver må ikke stå i en hengivens personlige navn. Personer, der udarbejder, vedligeholder, gennemgår eller har
brugsretten til officielle ISKCON-registre og
regnskaber, økonomiske eller andet, bør
sikre, at sådanne dokumenter er nøjagtige
og fuldstændige; at de er beskyttet mod tab
eller ødelæggelse; og at de opretholdes i
fortrolighed. ISKCON-hengivne er enige om at
føre regnskaber i henhold til standardpraksis
og sikre, at alle administrative anliggender er i
overensstemmelse med nationale, statslige, regionale og lokale love, regler og bestemmelser.
6d) ISKCON-hengivne har ikke forbud
mod at acceptere penge eller andre gaver
fra hinanden, så længe det er motiveret af at
opbygge samarbejde eller venskab forudsat,
at sådanne gaver ikke er (i) overdrevne i værdi
(ii), i andre henseender ulovlige (iii), tilsigtet
at opnå favoriserende behandling eller (iv)
har til formål at tilskynde til eller skjule ulovlig
aktivitet, overtrædelse af tillidspligt eller ulovlig
økonomisk uredelighed.
(Bemærk: I skrivende stund arbejdes der
på GBC-niveau på en standard for gurudaksina. Denne standard vil blive føjet til dette
dokument.)

6e) Hvis penge eller goder doneres til
ISKCON, skal ISKCON-hengivne opføre sig
etisk i registrering, forbrug og rapportering
af en sådan finansiering. Etisk indberetning
i denne sammenhæng betyder nøjagtig og
rettidig. Etiske udgifter i denne sammenhæng
betyder passende og nødvendige.
6f) Etisk fundraising som defineret her
refererer til ærlighed og nøjagtighed i kommunikationen med donorer, omhyggelig
regnskabsføring, afgivelse af periodiske økonomiske rapporter til ISKCON-myndigheder
og donorer og anvendelse af pågældende
gaver som lovet til eventuelle donorer.
7) Etisk adfærd vedrørende filosofisk tvivl
7a) Da tvivl er en funktion af intelligens, forventes det, at intelligente og videbegærlige
hengivne kan opleve tvivl om udtalelser fra
guru, sadhu eller sastra. ISKCON-hengivne
indvilliger i at udtrykke deres tvivl respektfuldt
og klart, så disse tvivl kan blive ordentligt
undersøgt, forstået og løst. Hengivne, der
reagerer på en sådan tvivl, skal gøre det
i en respektfuld og omsorgsfuld ånd med
forståelse for, at det at åbenbare sin tvivl
er en naturlig og sund del af fremskridt i
Krishnabevidsthed.
8) Etisk adfærd i forbindelse med modstridende ideologier
8a) Med hensyn til tvivl om eller indvendinger mod filosofier og ideologier, der
strider imod vaisnava-siddhanta, opfordres
ISKCON-hengivne til at tale åbent via logiske
argumenter, autoritative sastriske referencer
og personlig erkendelse. “At tale åbent” retfærdiggør ikke unødigt fornærmende adfærd.
Når modstridende idéer inden for religion,
filosofi, videnskab, politik, etik osv. kritiseres,
er ISKCON-hengivne derfor enige om at
præsentere deres argumenter på en moden
måde. Desuden bør ISKCON-hengivne sørge
for at sikre, at alle aspekter af modsatrettede
ideologier, de ønsker at kritisere, bliver præsenteret præcist.
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9) Etisk adfærd vedrørende andre religioner
9a) Mens ISKCON-hengivne naturligvis
anser Gaudiya-vaisnava-teologien for det
højeste udtryk for teisme, forventes de at
handle med respekt over for folk fra andre
traditioner og opføre sig på en måde, der
fremmer samarbejde og dialog, når det er
muligt. ISKCON-hengivne kan udfordre dem,
der fremsætter vildledende idéer i religionens
eller sandhedens navn, men skal undgå unødvendig nedvurdering.
10) Etisk adfærd i forbindelse med vold
i hjemmet
10a) ISKCON’s etiske standarder fordømmer vold i hjemmet. Hvis ISKCON-hengivne
bliver opmærksomme på vold i hjemmet, bør
de behandle sagen på en ansvarlig måde,
som det skønnes hensigtsmæssigt i deres
situation, og gøre de rette myndigheder opmærksomme på alle tilfælde af vold i hjemmet.
ISKCON-hengivne forventes at sætte sig ind i
de typer af hjemlig vold, der skal indberettes til
juridiske og/eller sociale myndigheder, såvel
som i GBC’s politik om vold i hjemmet. Vold i
hjemmet er i strid med ISKCON’s etiske standarder og omfatter, men er ikke begrænset
til misbrug, voldtægt, overfald og lignende
adfærd.
11) Etisk adfærd vedrørende børnemishandling og omsorgssvigt
11a) ISKCON-hengivne har et etisk ansvar
for at beskytte andre, der ser ud til at være
ofre for misbrug eller omsorgssvigt, især mindreårige. ISKCON-embedsmænd forventes
at rapportere til de relevante myndigheder
(herunder ISKCON Child Protection Office,
politi og børneforsorgsorganisationer), når de
nærer berettiget mistanke om, at en mindreårig i deres samfund bliver misbrugt, forsømt
eller bor i et usikkert hjem. ISKCON-hengivne
opfordres til at sætte sig ind i lokale love og
lære at genkende grundlæggende symptomer
på børnemishandling og omsorgssvigt.
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12) Etisk adfærd vedrørende fortrolighed
12a) Prajalpa eller sladder og rygter undergraver relationer og svækker ISKCONsamfundets integritet, og ISKCON-hengivne er
enige om at afstå fra en sådan uetisk adfærd
og ære fortrolighed. Fortrolighed betyder her
ikke at afsløre for andre oplysninger, der har til
formål at forblive private. F.eks. er oplysninger
om en persons personlige, økonomiske eller
familiemæssige situation fortrolige og bør ikke
drøftes offentligt eller publiceres, medmindre
den pågældende person udtrykkeligt har givet
tilladelse.
12b) Der er behov for drøftelser for at afgøre,
hvornår undtagelser fra denne standard vil
være acceptable, f.eks. når en ISKCONrepræsentant indberettes for gentagende
gange at bryde de regulative principper. Selv
om denne Kodeks for Etisk Adfærd ikke kan
omfatte alle undtagelser, accepterer ISKCONhengivne at gøre den bedste indsats for at
sikre, at enhver undtagelse fra standarden
af fortrolighed er berettiget ved at rådføre sig
med andre højtstående hengivne.
13) Etisk adfærd over for miljøet
13a) Vaisnava-teologien anerkender Jorden
som en del af Herrens skabelse, der skal
hædres med passende etisk adfærd. ISKCONrepræsentanter forventes derfor så vidt muligt
at etablere miljøvenlige standarder i deres
templer og projekter.
14) Etisk adfærd vedrørende sociale
medier
14a) ISKCON-hengivne indvilliger i at udvise
god dømmekraft, når de bruger kommunikationsteknologi. Dette gælder især sociale
medier, herunder blogs, message boards,
chatrum, elektroniske nyhedsbreve, online
fora, sociale netværkssider og andre websteder og tjenester, der giver brugerne mulighed
for at dele oplysninger med andre.
14b) GBC opfordrer ISKCON-hengivne til at
gøre positiv brug af Internettet og glæder sig
over den store udbredelse af Krishnabevidste

idéer, som denne form for kommunikation
gør mulig. Ikke desto mindre accepterer
ISKCON-hengivne kun at poste oplysninger,
der er sandfærdige, respektfulde og gavnlige
for andre. ISKCON-hengivne anerkender, at
det, de poster på sociale medier, kan have
indflydelse på organisationens omdømme.
De accepterer derfor ikke at give urigtige oplysninger eller fejlrepræsentere ISKCON og
dens overbevisninger og praksis på sociale
medier eller i noget andet offentligt rum.

DEL 2: HÅNDHÆVELSE

15) Konsekvenser af uetisk adfærd
15a) Etisk adfærd er så centralt for hengiven livsførelse i ISKCON, at der er konsekvenser for dem, der overtræder ISKCON’s
retningslinjer for etisk adfærd som beskrevet
heri. For særligt grove overtrædelser kan
konsekvenserne omfatte udelukkelse fra
ISKCON.
15b) ISKCON-hengivne forventes at sætte
sig ind i disse konsekvenser og de forskellige
slags uetisk adfærd, der udløser dem, før de
tiltræder noget embede i ISKCON.
15c) Årsager og konsekvenser for brud på
etisk adfærd præciseres i GBC-resolutioner.

DEL 3:
BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

16) Kanaler til rapportering og appel
16a) GBC har godkendt forskellige mekanismer for alle i ISKCON, der ønsker at
rapportere mulige overtrædelser af etiske
standarder.
Ethvert ISKCON-medlem kan tale fortroligt
med en ombudsmand fra ISKCON Resolve
for at drøfte sådanne overtrædelser, herunder
dem, de har oplevet eller måske selv har
begået. Der er også godkendt andre mekanismer til løsning af tvister og for dem, der
er blevet sanktioneret og ønsker at appellere
disse sanktioner.
ISKCON’s justitsmyndigheder kan om nødvendigt undersøge og træffe afgørelse om
påståede overtrædelser af denne Kodeks.

DEL 4: DEFINITION AF TERMER

17a) Etisk adfærd
Ifølge Merriam-Webster ordbogen er etisk
adfærd en adfærd, der er i overensstemmelse
med en standard for, hvad der er rigtigt og
godt. Til vores formål har ”hvad er rigtigt og
forkert” sin betydning inden for rammerne
af almindeligt forståede normer inden for
ISKCON, og med henvisning til vaisnava-principperne omkring sandfærdighed, renlighed,
barmhjertighed og nøjsomhed. Etisk adfærd
for ISKCON kan derfor afvige fra, hvad der er
etisk i ikke-ISKCON-miljøer, der går ind for
andre accepterede forestillinger om rigtigt
og forkert. Etisk adfærd i ISKCON taler til de
grundlæggende værdier i ISKCON-samfundet. Disse grundlæggende værdier kan indebære vanskelige eller hårfine spørgsmål om
rigtighed, rimelighed eller retfærdighed, og i
sådanne tilfælde vil GBC’s kollektive mening
være afgørende.
17b) Etik versus Moral: er der forskel?
Etik og moral bruges begge i flertal og betragtes ofte som synonymer, men der er en vis
forskel i, hvordan de bruges. Moral betegner
normalt et element af subjektiv præference,
mens etik har tendens til at foreslå aspekter
af universel retfærdighed og spørgsmålet
om, hvorvidt en handling er forsvarlig eller
ej. I denne sammenhæng er “etisk adfærd”
beregnet til at adressere den mere universelle
retfærdighed i en handling som almindeligt
forstået inden for Gaudiya-vaisnava-samfundet
snarere end den subjektive præference for
enhver person.
17c) Respekt
Ifølge Merriam-Webster er respekt en følelse eller forståelse af, at nogen eller noget
er vigtigt, alvorligt osv. og bør behandles
på en passende måde; også at handle på
en måde, der viser, at man er opmærksom
på en persons rettigheder og villig til at behandle vedkommende i overensstemmelse
hermed.
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HVORFOR TROR DU PÅ
ET LIV EFTER DØDEN?
af Jahnu Dasa

Jeg voksede op i Danmark som ateist. Det
var ikke, før jeg var omkring atten eller nitten,
at jeg begyndte at stille spørgsmål ved min
egen tro. Indtil da havde jeg blot accepteret
den materielle opfattelse af tingene – at alting
sker automatisk gennem nogle naturlige processer. Jeg begyndte at tro på liv efter døden,
for jeg kunne ikke acceptere, at der ikke var
nogen egentlig mening med livet.
Jeg begyndte at blive mere og mere utilfreds
med livet generelt og kritisk over for samfundet. Jeg kunne bare ikke længere acceptere,
at man blot er født til at dø og derefter ingenting. Det harmonerede bare ikke længere med
mig. Det gjorde livet så inderligt meningsløst.
Var det virkelig alt, der er? I stedet for at overgive mig til eksistentiel angst og håbløsheden
i et liv, hvor døden er det endelige resultat,
begyndte jeg at søge efter Gud. Det var på
den tid, at jeg blev omvendt af mormonerne,
men de kunne heller ikke fortælle mig, hvem
eller hvad Gud er, så jeg fortsatte med at søge.
Efter have søgt aktivt i fem år efter Gud og
filosoferet over livet, faldt jeg over en bog fra
Hare Krishnaerne. Da jeg læste den bog, forstod jeg, at det var, hvad jeg havde ledt efter.
Her var der omsider svar på alle de spørgsmål,
jeg havde om liv og død, om sjælen og Gud
og om tilværelsens mening. Jeg sluttede mig
til Hare Krishna. Det var i 1982.
Krishna siger:
”Ligesom en person tager nyt tøj og opgiver
det gamle, accepterer sjælen på samme måde
nye materielle kroppe og opgiver de gamle og
ubrugelige.” (Bg. 2.22)
Srila Prabhupada forklarer:
”Det er et accepteret faktum, at den atomiske individuelle sjæl skifter sin krop. Selv
moderne videnskabsmænd, der ikke tror på
sjælens eksistens, men som samtidig ikke kan
forklare, hvor energien i hjertet kommer fra, er
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nødt til at indrømme de løbende ændringer af
kroppen, sådan som de foregår fra barndom
til ungdom og igen fra ungdom til alderdom.
I alderdommen går forandringen videre til en
anden krop. Dette er allerede blevet forklaret
i et tidligere vers (2.13).
Overførelsen af den atomiske individuelle
sjæl til en anden krop bliver gjort mulig gennem Oversjælens nåde. Ligesom en ven
opfylder en anden vens ønsker, opfylder
Oversjælen den atomiske sjæls ønsker.
Vedaerne såsom Mundaka Upanisad såvel
som Svetasvatara Upanisad sammenligner
sjælen og Oversjælen med to fugle, der
sidder i det samme træ. Den ene af fuglene
(den individuelle atomiske sjæl) spiser træets
frugter, mens den anden fugl (Krishna) blot
betragter Sin ven. Selv om de af kvalitet er
ens, besnæres den ene af de to fugle af det
materielle træs frugter, mens den anden blot
bevidner sin vens handlinger. Krishna er fuglen, der bevidner, og Arjuna er den spisende
fugl. Selv om de er venner, er den ene ikke
desto mindre herre og den anden tjener. Den
atomiske sjæls forglemmelse af dette forhold
er grunden til, at han skifter position fra det
ene træ til det næste eller fra den ene krop til
den anden. Jiva-sjælen kæmper hårdt i den
materielle krops træ, men så snart han indvilliger i at acceptere den anden fugl som den
højeste åndelige mester, som Arjuna gjorde
det ved at overgive sig til Krishna for at blive
vejledt, bliver den underordnede fugl med
det samme fri for alle sine beklagelser. Både
Mundaka Upanisad (3.1.2) og Svetasvatara
Upanisad (4.7) bekræfter dette:
”Selv om de to fugle sidder i samme træ,
er den spisende fugl, der nyder af træets
frugter, helt overvældet af bekymring og
tungsindighed. Men hvis den lidende fugl på
(Fortsættes side 19)

HVORDAN OG HVORFOR
MAN CHANTER HARE KRISHNA
af Madhyama Devi Dasi - Oversat af Christopher Thuesen

Alt, du behøver for at begynde denne simple og sublime yoga-meditation, er din stemme og
dine ører.
Har du set denne besked før: “Syng venligst
Guds navne – Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Rama, Rama Rama, Hare Hare – og dit liv vil
blive sublimt.”
Det ville være besynderligt, hvis du ikke har,
for i de sidste årtier år er denne besked blevet
trykt på millioner af skilte og reklamesøjler, kort
og pamfletter, plakater og bogomslag. Den er
blevet gentaget på TV og i radioen, i aviser og
magasiner og personligt til tusinder af folk i
indkøbscentre, på gadehjørner og i lufthavne
verden over. “Jeg beder dig, prøv blot at synge
Hare Krishna, og dit liv vil blive ophøjet!”
Hvorfor beder vi alle folk om at gøre dette?
Hvad sker der, når man siger Guds navne?
Når man siger Guds navne, genopvækker
man sin oprindelige åndelige bevidsthed. Da
alle levende væsner er åndelige sjæle, er vi
alle oprindeligt Krishnabevidste, Gudsbevidste. Vi har dog befundet os så utroligt længe i
denne materielle verden, at vores bevidsthed
er blevet dækket af materiel illusion.
Hvad er denne materielle illusion? “Jeg er
denne materielle krop, og denne materielle
verden er min og beregnet til min tilfredsstillelse. Jeg ejer den, behersker den og nyder
den uden begrænsninger.” Hvis vi tænker på
denne måde, befinder vi os i materiel illusion.
Det er blot ikke sandheden. Langtfra. Vi
er ikke disse kroppe. Vi er åndelige sjæle.
Denne materielle verden er ikke vores. Den er
Guds. Han alene evner at styre den, og Han
har eneret på at nyde den. Hvis vi forsøger at
tilrane os Hans position som ejer, hersker og
nyder, fanges vi i denne materielle verdens
kompleksitet.
Hvis det sker, kan vi ikke slippe fri på egen

hånd. En mand bundet på hænder og fødder
kan ikke befri sig selv. Han må kalde på en,
hvis hænder og fødder er frie, og bede denne
person om hjælp.
Krishna, den Højeste Sjæl, er aldrig underlagt illusion. Hvis vi ønsker at slippe fri af
illusion, må vi kalde på Hans hjælp. Måden,
hvorpå vi oprigtigt beder om Herrens beskyttelse, er ved at sige dette maha-mantra: Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare.
Ved at synge eller sige Hare Krishna, hvilket
er sammenligneligt med et barns kald på dets
mor, renses hjertet for den falske bevidsthed
om at være denne verdens hersker. Samti17

digt med, at illusionen fordufter, genoplives
vores sande, lykkelige og evige åndelige bevidsthed. Vi vender tilbage til vores naturlige
position som Herrens tjenere, og slutteligt
åbenbarer Herren Sig for os, når vi oprigtigt
siger dette maha-mantra.
At synge eller sige Hare Krishna frembringer
ingen materiel lyd. Det har intet at gøre med
chakraer, iltniveau, hypnose, positiv tænkning
eller noget som helst andet, der blot er mentalt
eller mekanisk. Ej heller bør mantraet siges for
at opnå materielle goder såsom rigdom, berømmelse eller sågar vort daglige brød. Hare
Krishna er en ren åndelig lyd, så man kommer
med det samme til den åndelige platform og
lægger alle lavere stadier af bevidsthed bag
sig, uanset om de er sanselige, mentale eller
intellektuelle.
Fordi det er en åndelig aktivitet at synge eller
sige Hare Krishna, kan alle drage fordel deraf,
uanset hvad ens materielle kår måtte være.
Det gør ingen forskel, om man er rig eller fattig, mand eller kvinde, ung eller gammel, rød,
hvid, brun eller sort, amerikaner eller inder,
muslim, kristen eller jøde. At synge eller sige
Hare Krishna vil hjælpe os alle, for Guds navne
er helt åndelige, og vi er åndelige væsner.
Selvfølgelig vil det tage længere tid at rense
hjertet for en person, der er dybt knyttet til
materielt liv. Selv sådan en materielt betinget
person kan dog hurtigt opnå den åndelige
platform ved at synge Hare Krishna.
De tre ord Hare, Krishna og Rama er
maha-mantraets transcendentale frø. Ordene
Krishna og Rama tiltaler Herren direkte. Både
Krishna og Rama betyder “den højeste nydelseskilde”, og Hare retter henvendelse til
Herrens indre nydelsesenergi. Denne energi
hjælper os med at nå Herren.
Hans Guddommelige Nåde Abhay Caranaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
der bragte denne rene tradition med at fremsige Guds navne til den vestlige verden,
forklarede maha-mantraets betydning på
denne måde:
“O Herre, O Herrens energi, engager mig
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venligst i Din kærlige tjeneste.”
Hvad der bedes for, når vi fremsiger Hare
Krishna, er vores tilbagevenden til vores naturlige, lyksalige position som Guddommens
Højeste Personligheds kærlige tjenere. Ingen
andre midler til åndelig erkendelse er lige så
effektive i denne tidsalder som at sige dette
maha-mantra: Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Grundlæggende regler for at sige Hare
Krishna

1. Den første regel er, at der ingen strenge
regler er. Man behøver ingen kæde for at
recitere Hare Krishna. Man behøver ikke at
befinde sig på et helligt sted. Man behøver
ikke at sidde, stå eller gå på en speciel måde.
Man kan sige Guds hellige navne overalt og
til hver en tid, selv når man gør sine daglige
pligter. På en eller anden måde skal man blot
forsøge at fremsige Hare Krishna.
2. Gør det så meget som muligt. Hvorfor?
Der er ingen forskel mellem Krishnas navne
og Krishna selv. Så jo mere man siger dem,
jo mere vil man være i kontakt med Krishna
og Hans åndelige energi. Jo mere man siger
Hare Krishna, jo mere vil man gøre åndelige
fremskridt.
3. Undgå syndige aktiviteter. Det betyder, at
man bør holde sig fra at spille hasard, spise
kød, beruse sig og have sex for nydelsens
skyld. Disse aktiviteter vil blot sløve ens åndelige fremskridt.
4. Læs noget Krishnabevidst litteratur dagligt. Jo mere man får kendskab til Krishna og
Hans navnes glorværdighed, jo mere tro vil
man have på at fremsige Hare Krishna. BBT
har udgivet mange bøger om Krishna, og
enhver af dem kan man drage transcendental
fordel af ved at læse. Et godt sted at starte er
Bhagavad-gita Som Den er, oversat og kommenteret af Hans Guddommelige Nåde A. C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada, grundlægger og åndelig mester for ISKCON [det Internationale Samfund for Krishnabevidsthed].

At fremsige Hare Krishna kan være en
festlig gruppeaktivitet eller en lavmælt, personlig meditation. At synge mantraet, enten
alene eller i flok, kaldes kirtana. At fremsige
det sagte for sig selv kaldes japa.
Her er en kort instruktion i japa. Krishnahengivne mediterer ved at recitere Hare
Krishna på en kæde med 108 perler, en såkaldt japa-mala. Sådan en kæde kan for eksempel fås i ens lokale Hare Krishna-tempel.
Sådan reciterer man på en japa-mala:
1. Hold perlerne i højre hånd.
2. Der er en hovedperle, der er større
end resten. Tag fat om den første perle ved
siden af hovedperlen med højre tommel og
langfinger (pegefingeren bør ikke røre ved
perlerne.)
3. Rul perlen frem og tilbage mellem tomlen og langfingeren og sig Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare. Ordet Hare udtales Haré med tryk på
sidste stavelse. Krishna udtales Krish-na.
Rama rimer på drama. Udtal hver stavelse
så klart som muligt. Koncentrer sindet på
lyden af hvert ord i mantraet.
4. Efter man har sagt mantraet en gang,
bevæges tomlen og langfingeren videre til
den næste perle, og mantraet siges igen.
5. På denne måde fortsætter man, indtil
man har reciteret på alle 108 perler og dermed fuldendt en hel “runde”.
6. Reciter ikke på hovedperlen og spring
den heller ikke over. Drej i stedet kæden om
og fortsæt i den modsatte retning. Den sidste

perle i den første runde er den første i den
næste runde. Man reciterer på perlerne, den
ene efter den anden, indtil man støder på
hovedperlen igen. Nu er anden runde klaret.
7. Fortsæt med at skifte retning på denne
måde (Hvor mange runder kan du recitere?
Indviede hengivne reciterer mindst seksten
runder dagligt).
8. Du bør behandle dine perler med respekt. Lad dem ikke røre jorden, dine fødder
eller et hvilket som helst urent sted. Tag dem
ikke med på badeværelset.
9. Man kan opbevare sine perler i en perlepose med en strop påsyet (kan anskaffes
i det lokale Hare Krishna-tempel). På den
måde holder man styr på sine perler, imens
man siger Hare Krishna, og når man ikke
gør det, kan man hænge dem rundt om
halsen for at have dem klar til næste gang,
muligheden for at recitere Krishnas hellige
navne opstår. Når man er færdig med at
bruge perlerne, placeres de i perleposen og
opbevares et rent sted (hvis man ikke har
en perlepose, kan man rulle et rent klæde
om perlerne og lægge dem i en skuffe eller
på en hylde).
En afsluttende bemærkning. Forsøg at
sige et bestemt antal runder dagligt. Man
kan starte med et par eller sågar blot én
runde, men reciter dem regelmæssigt uden
svipsere, helst i de tidlige morgentimer.
Denne regelmæssige fremsigelse sammen
med et (hvis muligt) regelmæssigt studie af
teksterne vil danne et solidt fundament for
yderligere fremskridt i Krishnabevidsthed.

(Fortsat fra side 16)
en eller anden måde vender sig mod sin ven,
der er Herren, og forstår Hans herligheder, bliver
han omgående fri for al ængstelse.” Arjuna har
nu vendt sit ansigt mod sin evige ven, Krishna,
og lærer Bhagavad-gita fra Ham. Ved således at
lytte til Krishna kan han forstå Herrens suveræne
herligheder og blive fri for beklagelse.
Arjuna bliver hermed rådet af Herren til ikke at
beklage, at hans gamle bedstefar og hans lærer

får udskiftet deres kroppe. Han burde tværtimod
være glad for at dræbe deres kroppe i det retfærdige slag, så de med det samme kan blive
renset for alle reaktioner på forskellige kropslige
handlinger. Den, der lader livet på offeralteret
eller på den rette slagmark, bliver omgående
renset for kropslige reaktioner og forfremmes
til en højere livsstatus. Arjuna har ingen grund
til at sørge.”
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EN SAMTALE OVER MIDDAG, 2
af Visakha-devi Da - Oversat af Christopher Thuesen

Tre opskrifter, som der ikke blev plads til i artiklen i sidste nummer, følger herunder.

Fyldte grøntsager

(bhari hui sabji)
Tilberedelsestid: 45-60 minutter
Portioner: 6
6 mellem til store tomater eller
6 små til mellem grønne peberfrugter eller
6 små til mellem auberginer
ghee eller vegetabilsk olie for stegning
citronsaft
Fyld:
3 spsk. ghee
110 g smuldret panir
140 g kogte, langgrynede hvide ris
85 g let ristede, knuste cashewnødder
½ tsk. hing (asafoetida)
1 tsk. salt
1 dl cremefraiche

1. Vask og tør tomaterne og skær dernæst
toppen af dem. Grav indmaden ud og klem
væsken ud igennem en si. Fjern frøene og
gem indmaden til senere brug. Strø salt i
tomatskallerne og vend dem på hovedet for
at dræne.
Gør det samme med peberfrugterne, men
smid indmaden ud. Skær auberginerne i halve
på langs og fjern indmaden, men sørg for, at
de har en tyk skal. Skær aubergineindmaden
i små tern og steg dem på panden med en
lille smule ghee eller olie, indtil de er møre.
Mos dem, så de er klar til at komme i fyldet.
2. Forbered fyldet ved at varme ghee eller
vegetabilsk olie i en gryde over middelvarme.
Paniren smuldres i gryden og steges i et minut
eller to. Tilsæt dernæst de kogte ris og resten
af ingredienserne. Fjern gryden fra komfuret,
hæld cremefraiche i og bland miksturen
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grundigt.
3 Hæld fyldet i de udhulede grøntsager.
4 Når tomaterne eller peberfrugterne fyldes,
så glem ikke at sætte toppen på igen. Man kan
evt. lave en pasta af mel og en smule vand for
at hjælpe toppen med at blive på.
5 Arranger de fyldte tomater og/eller peberfrugter på en ovnfast tallerken. Tilføj 4 spsk.
vand, dæk til og bag dem i ovnen ved 150
grader i 15-20 minutter. Auberginerne tager
10 minutter længere, så bag dem separat.
6 I stedet for at bage de fyldte grøntsager
kan man dampkoge dem. Hvis man er i besiddelse af et dampstativ, kan man dampkoge
dem over kogende vand i 15-20 minutter.
Hvis et dampstativ ikke er tilgængeligt, kan
man varme en spsk. ghee eller vegetabilsk
olie og stege bunden af de fyldte grøntsager
i 2-3 minutter. Tilføj derefter adskillige spsk.
vand, dæk gryden til og kog i 15-20 minutter.
For begge metoder gælder det om at sørge
for, at der er tilstrækkeligt med vand under
hele processen.
7. Stænk citronsaft over hver fyldt grøntsag.
Ofres varme til Krishna.

Dybstegte ostekugler i cremet sauce
(malai kofta)
Tilberedelsestid: 30-40 minutter
Portioner: 4-6

450 g panir
3 spsk. hvidt mel
1 frisk chili, hakket
1 spsk. hakket frisk koriander eller persilleblade
4 tsk. salt
ghee eller vegetabilsk olie til stegning
6 mellemstore tomater

2 spsk. revet kokosnød
2 friske chilier, hakket og kernerne fjernet
1 tsk. stødt koriander
1 tsk. revet ingefær
1 tsk. spidskommenfrø
¼ tsk. hing (asafoetida)
2 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
4,5 dl cremefraiche
1 citron eller lime
1 Paniren æltes, indtil den er jævn og blød.
Tilsæt mel, chili, frisk koriander og en tsk. salt.
Ælt igen for at fordele ingredienserne jævnt.
Bræk stykker af og form dem til kugler på
størrelse med valnødder. Varm ghee’en eller
olien, indtil den er nærmest rygende varm.
Dybsteg ostekuglerne i adskillige minutter,
indtil de er sprøde og gyldenbrune. Dræn
dem og sæt til side.
2. Blancher tomaterne, skræl dem og mos
dem til en puré. Lav en masalapasta ved at male eller blende
den revne kokosnød og alle krydderierne sammen bortset fra de
tiloversblevne korianderblade og
persilleblade. Varm 2 spsk. ghee
eller olie i en mellemstor gryde og
steg masala-pastaen i omtrent 1
minut. Tilføj tomatpuréen, cremefraichen, korianderbladene og
saltet. Lad det simre i 10 minutter,
imens der røres ofte.
3. Put kofta-kuglerne i sovsen
10 minutter inden spisetid. Tilføj et
skvæt citron eller limesaft til hver
portion. Ofres til Krishna

eller persille
1 citron eller lime
1. Lav panir og læg den under pres i 10
minutter, så osten bliver fast og fugtig. Skær
osten i tern ca. 10 cm lange, 5 cm brede og
1-2 cm tykke.
2. Lav en panering til osten ved at blande
gurkemeje og salt i en lille tallerken. Pres
panir-terningerne nænsomt i blandingen én
ad gangen på begge sider. Paneringen bør
være tynd og jævn. Hvis paneringen er for
tyk, vil der ikke være nok mikstur til samtlige
panir-stykker. Varm en spsk. ghee eller olie
på en pande og fyld den med panir-stykker.
Steg dem langsomt, omtrent 4-5 minutter på
hver side, indtil de er let brunede og har en
tynd skorpe.
3. Pynt med hakkede korianderblade og en
skive citron eller lime. Ofres til Krishna.

Pandestegt krydderost

(tali hui panir)
Tilberedelsestid: 20 minutter
Portioner: 4-6
280 g panir
3 spsk. gurkemeje
1 spsk. ghee eller vegetabilsk olie
1 tsk. finthakket frisk koriander
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BREVKASSE

SKEPTICISME
Sankarsana Prabhu svarer på spørgsmål

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 spørgsmål om skepticisme.
SPØRGSMÅL: Hvordan skal man kunne finde
sandheden i ting uden en smule skepsis? Når
det kommer til stykket, bør man ikke være for
godtroende, eftersom der er så mange falske
ting. Videnskab er ikke som de fleste religioners
dogmer, der defineres som (1) en doktrin eller et
system af doktriner, der erklæres at være sande
af en religiøs sekt, eller (2) et princip, en tro eller
en erklæring af en ide eller mening, specielt en,
der autoritativt og somme tider arrogant hævdes
at være Absolut Sandhed. Så jeg kan lide at
bevare en vis balance, hvis du forstår, hvad jeg
mener, og ikke være for blåøjet.
Skepsis er meget nyttig til at forstå ting bedre,
da man får begge sider af historien. Hvad mener du om mundheldet: ”En masse godt kan
komme fra noget dårligt”? For eksempel er
der sket nogle dårlige ting i mit liv, men de har
peget mig i den rigtige retning. Skepsis er på
en måde sådan. Hvordan ville man forstå det
godes eller åndens renhed uden det dårlige?
Uden skepsis ville det være meget sværere at
finde sandheden.
SVAR: Skepticisme er den filosofiske position,
hvor man tvivler på alting. Når det kommer til at
undgå at blive narret af falske læresætninger,
er det helt sikkert nyttigt indtil et vist punkt. Men
ligesom eksistensen af falske penge vidner om
eksistensen af ægte penge, angiver falskhed,
at der et eller andet sted er virkelig sandhed.
Hvis man er alt for skeptisk over for penge, vil
man aldrig kunne acceptere penge fra nogen
på grund af sin paranoia, at alle penge er falske.
Dette er en helt urealistisk og upraktisk position.
Hvis man på samme måde er alt for skeptisk
med hensyn til viden, vil man aldrig kunne ac22

ceptere noget som sandhed. Men siden sandhed eksisterer, ville det være latterligt at holde
sig til skeptikernes filosofiske position om aldrig
at acceptere noget som sandhed.
Videnskaben skulle give os sandhed. Men
alligevel finder vi ikke enighed blandt videnskabsmænd. Det, som den ene videnskabsmænd hævder er sandt, påstår en anden
videnskabsmand ikke er sandt. Så hvordan skal
vi finde frem til sandheden? Det er det vigtigste
spørgsmål, man kan stille i denne menneskelige
livsform. Derfor påbyder Vedanta-sutra, athato
brahma jijnasa: “Formålet med den menneskelige livsform er at forstå den Absolutte Sandhed.”
Så hvordan når vi frem til den Absolutte Sandhed? Vi befinder os i den hvert eneste øjeblik.
Derfor kan eksistensens Absolutte Sandhed
aldrig udslukkes, selv om den kan dækkes
midlertidigt af uvidenhed. Hvis vi er meget
oprigtige med hensyn til at forbinde os selv
med denne Absolutte Sandhed, vil den Højeste
Absolutte Sandhed, der opholder Sig inde i
os, bringe os i kontakt med en ægte åndelig
mester, der derefter til fulde vil åbenbare denne
Absolutte Sandhed for os. Når det kommer til
en direkte oplevelse af den Absolutte Sandhed,
vil skepticisme være en stor hindring for den
fremadskridende udvikling af vores intelligens.
Derfor ville det under sådanne omstændigheder være særdeles tåbeligt af os at holde fast i
vores skepsis. Under en sådan omstændighed
bør skepsis forkastes. Skepticismens filosofi
dikterer, at i sidste ende må man også betvivle
værdien af skepsis. Når man kommer til den
Absolutte Sandheds område, vil det være et
stort brud på skepticismens princip at klamre
sig til skepticismens krykke.

TEMPLET I

Aarhus

KØBENHAVN

For fremtidige arrangementer kontakt
Danesh Das Tlf.: 28880377
Ananta Sri Das Tlf.: 22222763

Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 53 83 11 08
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net
Hver søndag fest fra klokken 15. I skrivende stund
ingen tilmelding påkrævet.
Torsdag den 4. november: Diwali. Fest fra klokken 17.
Fredag den 5. november: Govardhana-puja. Fest fra
klokken 17.
Mandag den 8. november: Srila Prabhupadas bortgang. Aftenprogram fra klokken 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:
Alle ugens dage fra 17.00 - 21.30

Facebook

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

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

WEBSIDER

www.harekrishna.dk
Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside
www.krishna.dk
Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller
nysgerrige om Hare Krishna
www.radiokrishna.dk
Hjemmeside for Radio Krishna i Århus
www.soundcloud.com/krishnadk/sets
Flere hundrede af Radio Krishnas udsendelser til
streaming eller download
www.intelligentdesign.dk
Videnskabsside om det seneste inden for debatten
omkring evolution, Darwin og intelligent design

ISKCON NORGE
HAREKRISHNA.NO

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo
Hver fredag kl 17.30: Sadhu Sanga
Hver lørdag kl 18.00: program på hindi.
Hver søndag fra 13.00-16.00 er det søndagsfest.
Fra den 20/10 starter siste måned af Caturmasya og
det synges Damodarastakam og ofres lys hver aften til
arati program. For tidspunkt følg med på Iskcon Oslo
på Facebook.
BERGEN: Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen
Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag og
prasada.
Fredag 5.nov: Govardhana Puja. Fest i tempelet kl. 17
– 20. Mandag 8.nov: Srila Prabhupadas bortgangsdag.
Markering i tempelet kl. 18. 20. okt – 19. nov: Kartik
måned. Damodarastakam synges hver kveld kl. 19.30.
Web: harekrishna.no
Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon
Mail: govindabergen@gmail.com

Krishnas Cuisine

Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www krishnas-cuisine.no
Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00-20.00,
Lørdag:11.00-19.00 - Søndag lukket.
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FORBUDT ARKÆOLOGI GENUDGIVES I STRENGT BEGRÆNSET OPLAG
For præcis 15 år siden udkom ”Forbudt Arkæologi”, den danske oversættelse af Dr. Michael Cremo og Dr. Richard Thompsons banebrydende bog ”Forbidden Archeology; The
Hidden History of the Human Race”. Det markeres med en begrænset genudgivelse, som
sælges eksklusivt via Bog & Mystik.
Da Michael Cremo og Richard Thompson i 1982 tog et kig på de arkæologiske fund, der
ligger til grund for opfattelserne omkring menneskets udvikling, fik de deres livs overraskelse:
300.000 år gamle spydspidser i Mexico; Homo sapiens for 2 millioner år siden i Norditalien;
3,7 millioner år gamle fodspor i Tanzania; og endnu ældre kulturrester i californiske guldminer.
De to forskere brugte de næste 8 år på et enestående forskningsarbejde for at nå til
bunds i dette. Resultatet blev Forbudt Arkæologi – en detaljeret gennemgang af over 100
fund, der skabte sensation, da de blev gjort, men senere bekvemt blev ignoreret og glemt.
Forbudt Arkæologi dokumenterer en meget højere levealder for mennesket, end de fleste
videnskabsfolk i dag er villige til at indrømme.
Den berømte britiske fortidshistoriker, journalist og forfatter Graham Hancock skrev: “I
Forbudt Arkæologi går Cremo og Thompson millioner af år tilbage i tiden og viser, at næsten
alt, vi har lært om vores arts oprindelse og udvikling, hviler på et skrøbeligt grundlag af nogle
akademiske opfattelser og et meget snævert udpluk af forskningsresultater. De to forfattere
sætter tingene på plads ved at give os kendskab til alle de andre forskningsresultater, der er
blevet bortredigeret de sidste to århundreder, ikke fordi der var noget galt med dem, men
fordi de ikke passede ind i den herskende akademiske opfattelse.”
Geologen Dr. Virginia Steen-McIntyre skrev: ”Sikke en øjenåbner! Jeg var ikke klar over,
hvor mange lokaliteter og hvor mange data slet ikke stemmer overens med den moderne
opfattelse om menneskets udvikling ... ”
John H. Davidson, læge og forfatter: ”Ingen anden bog af en sådan vigtighed og format
findes. Den bør være obligatorisk læsning for alle studerende i biologi, arkæologi og antropologi plus alle andre. Bogen er underholdende og videnskabelig, en sjælden kombination.”
Bogen udkommer onsdag den 1. december, men kan forudbestilles eksklusivt i Bog
& Mystik fra søndag den 24. oktober! Se https://www.bog-mystik.dk/forbudt-arkaeologimichael-cremo-og-richard-thompsons.html.

