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og sansende væsener. Vi er ét.
På denne baggrund kan vi tale 

om ét folk, der bebor ét univers, 
ligesom vi i dag forestiller os ét 
folk, der er børn af én planet. Der 
vil altid være tale om grader af 
forskellighed, men sand enhed, 
der udspringer af bevidsthed, er 
absolut.

De væsener fra andre planeter, 
der fra tid til anden besøger Jor-
den, er uden tvivl anderledes end 
mennesker både i det ydre og det 
indre, men de er ikke desto min-

skelle og fremmedartede egen-
skaber, må uundgåeligt føre til en 
ny måde at betragte hinanden på, 
nemlig med enhedens øjne. Dette 
enhedsblik må rettes ikke kun 
mod vores medmennesker, men 
også mod ikkejordiske væsener, 
for den samme grundliggende 
forudsætning for enhed, som fin-
des blandt mennesker, findes 
imellem menneskeheden og væ-
sener udenfor Jorden.

Den røde tråd
Udtrykket ikkejordisk intelligens 
- ekstraterrestrial intelligens, ETI 
- er en underlig bred betegnelse, 
men lægger sig smukt op ad en-
hedsbegreberne. Uanset hvilken 
planet, stjernesystem eller galak-
se, ETI’er kommer fra, og uanset 
hvor anderledes de er, er de i de-
res essens intelligente, bevidste 
og sansende væsener. Mennesker 
er i essensen intelligente, bevidste 

enkleste og alligevel dybeste fæl-
les grundlag, som alle mennesker 
deler.

Kulturforskelle
Så store som udfordringerne har 
været og fortsat er med hensyn til 
enhed mellem mennesker, hvor 
meget større vil udfordringerne 
så ikke være, når det gælder det 
gryende forhold mellem menne-
sker og væsener udenfor Jorden? 
De overfladiske og kulturelle for-
skelle mellem fx amerikanere og 
stammefolk fra Kenya vil blegne 
ved siden af!

Når splid og konflikter opstår, 
blot fordi der er forskel mellem 
mennesker, hvor meget alvorlige-
re vil så ikke splid og konflikter 
blive, hvis vi kun kan se forskel-
lene mellem mennesker og ikke-
jordiske væsener?

Fortidens fejl og katastrofer, be-
grundet i ensidigt fokus på for-

aspekter, idet alle disse egenska-
ber varierer meget blandt menne-
sker.

Grundlaget for menneskehe-
dens enhed er derimod selve be-
vidstheden - evnen til at være be-
vidste, selvstændige, intelligente 
og sansende væsener. Alle andre 
menneskelige kvaliteter udsprin-
ger af denne moder-egenskab. 
Bevidst intelligens er den grund-
liggende essens. På dette univer-
selle og helt tomme lærred mani-
festerer menneskehedens blæn-
dende liv sig.

Det evigt urokkelige og ube-
grænsede fundament, som det 
basalt menneskelige hviler på, er 
bevidstheden selv, for vi er alle 
sansende, bevidste (også om os 
selv) og intelligente væsener. 
Uanset hvor forskellige to folke-
slag eller to kulturer er, vil denne 
grundlæggende bevidsthed bane 
vejen for enhed, idet den er det 

princip i dette årtusinde. Den 
lange, smertefulde proces, det er 
at udrydde fordomme og favne 
menneskehedens grundlæggen-
de enhed, er slet ikke tilende-
bragt, men har vist os et glimt af 
en sand, verdensomspændende 
enhedsfølelse.

Erkendelsen af, at menneskehe-
den er ét, og at race, nationalitet, 
køn, religion osv. er underordne-
de faktorer i vores fælles menne-
skehed, kan meget vel blive vores 
toppræstation i det 21. århundre-
de.

Den essentielle  
bevidsthed
Men hvad betyder det at være 
menneske, i sin essens og ikke 
blot ud fra en rent biologisk defi-
nition? Vores dybeste enhed hæ-
ver sig over race, kultur, køn, pro-
fession, livsstil, ja selv intelligens-
kvotient og følelsesmæssige 

En af de største opgaver, menne-
skeheden i historisk tid har stået 
overfor, er at skabe fred og enhed 
imellem forskellige folkeslag. 
Overfladiske, ydre og kulturelle 
særpræg som køn, race, etnicitet, 
nationalitet, religion osv. har læn-
ge skabt adskillelse og været år-
sag til mange krige og revolutio-
ner.

Kun i de seneste ca. hundrede 
år er man verden over for alvor 
begyndt at undersøge vores lig-
hedspunkter og at fjerne de bar-
rierer, som har adskilt. Centralt i 
denne udviklingsproces har væ-
ret dynamikken imellem på den 
ene side at acceptere og fejre for-
skellighederne og på den anden 
side at forstå den fundamentale 
enhed mellem alle mennesker.

At se med enhedens øjne er den 
vigtigste forudsætning for at ska-
be varig fred og fremgang i ver-
den og vil være det motiverende 

Ét univers 
- ét folk
Et enhedsblik må rettes ikke kun 
mod vores medmennesker, men 
også mod ikkejordiske væsener.

Uanset hvilken planet, stjerne-
system eller galakse, de kommer 
fra, og uanset hvor anderledes de 
er, er de bevidste væsener
- som vi.

af Steven Greer, 
ufo-forsker

715 nye planeter
NASA offentliggjorde tidligere på året, at de har 
opdaget 715 nye planeter udenfor vores solsy-
stem. Flere af dem kan ifølge forskerne være 
beboelige. Opdagelsen skyldes NASA’s rumte-
leskop Kepler, som i 2009 blev sendt ud i ver-
densrummet for at søge efter planeter i vores 
egen galakse.

- Dette er det største antal opdagede planeter 
nogensinde, siger NASA-forskeren Douglas 
Hudgins til BBC. Og det er kun begyndelsen.

Alle planeterne er ekstrasolare, dvs. de går i 
baner rundt om andre stjerner end solen. Fire af 
dem er placeret i den ”beboelige zone”, som er 
det område af det pågældende solsystem, hvor 
planeterne har temperaturer, der muliggør liv.
Kilde: Ildsjelen

At skabe enhed mellem universets folk er en stor udvidelse af 
den udfordring, det er at skabe enhed blandt Jordens folk.
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Korncirkler har været kendt i århundreder over hele 
kloden. Står der intelligensvæsener fra andre 
civilisationer bag?
Denne er fra Dorset, England, 13. august i år.

©
 T

he
 C

ro
p 

C
irc

le
 C

on
ne

ct
or



40 NYT ASPEKT & GUIDEN oktober-december 2014

Ligesom der er én gud, som 
manifesterer én skabelse, så er 
der én gud, som er kilden til alle 
bevidste væsener, hvad enten de 
lever på Jorden eller andre steder. 
Den store Universelle Intelligens 
har sendt en stråle af bevidst-
hedslys igennem alle bevidste 
væsener, og vi er forenede med 
Gud og hinanden gennem lysets 
subtile og altgennemtrængende 
virkning.

Af disse årsager fastslår jeg, at 
menneskets virkelighed og 
ETI’ernes virkelighed er ét. Set ud 
fra et forskellenes  perspektiv er 
vi ikke forbundne, men set med 
enhedsøjne er vi mere ens end 
forskellige, mere beslægtede end 
fremmede.

Derfor bliver vi nødt til at tage 
udgangspunkt i vores indre vir-
kelighed for at finde ikke blot vo-
res enhed med vores medmenne-
sker, men også vores enhed med 
alt andet intelligent liv i univer-
set. Mens flygtige forskelle kan 
snyde os, vil vores essentielle en-
hed i bevidsthed aldrig svigte. 
For der er ét univers beboet af ét 
folk, og de er os.                            r

dre intelligente væsener. Bevidst-
hed er basis for både mennesker 
og ETI’er og er derfor grundlaget 
for enhed og kommunikation 
mellem universets forskellige væ-
sener.

Trosretninger kan variere, bio-
logiske processer kan være for-
skellige, evner, sociale systemer 
og teknologi ligeså. Men den be-
vidste intelligens’s røde tråd, der 
løber gennem alle væsener, væ-
ver elegant vores enhed. Denne 
grundliggende enhed udfordres 
ikke af vores forskelligheder, for 
den er ren, uforanderlig og fun-
damental for eksistensen af intel-
ligent liv.

Respekt og accept
Udfordringen i at skabe enhed 
mellem universets folkeslag er en 
stor udvidelse af den udfordring, 
det er at skabe enhed og fred 
blandt Jordens folkeslag. Mang-
foldighed, forskelle og uligheder 
må mødes med gensidig respekt 
og accept, ja endda festligholdel-
se, mens vi til stadighed holder os 
det dybere fundament af enhed 
for øje.

Enhedens øjne udelukker eller 
afviser ikke folkeslagenes forskel-
ligheder, men relaterer dem til et 
universelt livssyn, som er baseret 
på bevidsthed. Udviklingen af 
denne evne, denne måde at tæn-
ke på, er det vigtigste redskab 
ikke bare for fred og enhed mel-
lem mennesker, men også for fred 
og enhed mellem mennesker og 
andet intelligent liv i universet.

Vi må håbe og bede til, at de fejl 
og svagheder, som menneskehe-
den har udvist på sin lange og 
endnu ufuldstændige rejse frem 
mod en verden i enhed, vil være 
værdifulde lektioner, når vi står 
foran den opgave, det er at sam-
eksistere med ikkejordiske væse-
ner.

En indre udvikling
Vi kan kun rumme den endeløse 
mangfoldighed, som dette ene-
stående univers kan fremvise, 
med en tankegang, der er for-
ankret i den universelle bevidst-
heds indre ro. I de kommende år-
tier, århundreder og årtusinder 
vil det stå mere og mere klart for 
os, at menneskehedens overlev-
else mere afhænger af udviklin-
gen af bevidsthed end af nogle 
udad rettede fremskridt.

Aktivitetstillæg til Nyt Aspekt  
Oktober-december 2014

Lamperne er forskellige, 
men lyset er 
det samme.

Rumi
•	 CSETI: The Center for the Study of Extra-
terrestrial Intelligence (CSETI) er en inter-
national forsknings- og undervisningsorga-
nisation, som har til formål at fremme vores 
forståelse af ikkejordisk intelligens. Man ar-
bejder for et fredeligt forhold til ikkejordiske 
væsener og for en større offentlighed om 
emnet. CSETI ledes af Steven Greer, som 
grundlagde den i 1990. Han er uddannet 
læge og TM-lærer.

•	 CE-5:	Nærkontakt (Close Encounter) af 5. 
grad handler - i modsætning til nærkontakt 
af 1.-4. grad - om menneskers bevidste, ak-
tive forsøg på kommunikation med ikkejor-
disk intelligens. CSETI træner frivillige over 
hele verden til at arbejde med lys, lyd og 
især tankekraft for at skabe kontakt.

•	 The	Disclosure	Project: Arbejder under 
CSETI for fuld offentliggørelse af facts om 
ufoer, ikkejordisk intelligens og fri energi. 
Over 500 militærpersoner, regeringsmed-
lemmer m.fl. har aflagt vidnesbyrd om deres 
førstehåndsoplevelser - også af hemmelig-
holdelsen af informationer. Filmen Sirius - It 
is time for you to know beskriver alt dette 
(premiere i 2013).
Internet: www.cseti.org

Er der liv i universet? Denne bog svarer 
hverken ja eller nej, men beskriver 
grundigt både videnskabens svar og 
teorierne om de fascinerende 
rumfænomener.  
(af Frederik Uldall, Skriveforlaget 2012).

Frimærker fra Grenada i 
Caribien illustrerer en officiel 
interesse for ufo-fænomenet.
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