
28 29NYT ASPEKT & GUIDEN april-juni 2017 NYT ASPEKT & GUIDEN april-juni 2017

Det store klodevæsen har en lysople-
velse af samklang, som naturligt retter 
dets tanker mod helhed, fred, sammen-
hæng mellem alt og det guddommelige.

Det fører automatisk - men tidsmæs-
sigt meget mere udstrakt - til en lignen-
de påvirkning af Jordklodens nerve- og 
hjerneceller. Da vi er hjernecellerne, 
overføres disse nye tanker til os og ska-
ber krav om forandringer og udvikling. 
Nogle gange medfører det stress og øn-
sket om at lægge sig under dynen og 
sige Nej! Nu må det være mig først!

Alt det gode, som vi gerne vil, får vi 
ikke gjort, og omvendt … Det giver os 
dårlig samvittighed, depressive tenden-
ser og unaturlig træthed og former bag-
grunden for psykiske og fysiske lidel-
ser.

Sådan er det også med nationsvæse-
ner. De kan også blive depressive, lede 
ved alle kravene fra omgivelserne, ban-
ge for deres tryghed og sikkerhed. Og 
så smækker de døren i!

Men da de samtidig ofte selv har væ-
ret ubehagelige overfor andre på et tids-
punkt, vender deres skæbne tilbage 
som angreb, sygdom, økonomisk usta-
bilitet eller ligefrem sammenbrud af 
den nationale balance på alle felter.

Det er det, vi ser - en ret rodet ver-
denssituation! De fleste nationer kæm-
per med deres egoisme, deres ønske om 
tryghed, deres magtbegær, deres ufuld-
kommenhed mht. at skabe samfund, 
der tilfredsstiller alle.

verdenshandel, menneskerettigheder 
osv. på is.

Men man bor jo ikke alene på den-
ne klode. Snart ringer ”arbejdsgive-
ren” igen - læs: verden udenfor ban-
ker på - og så må Charlotte modstræ-
bende tage fat i sine relationer igen og 
være noget for omgivelserne.

Som i det store, således også i det 
små. Som det er for nationerne, er det 
også for os mennesker. Udvikling 
stopper aldrig.

Lad os derfor dykke ned i fremti-
dens muligheder ud fra en opfattelse 
af nutidens vanskeligheder og mærk-
værdigheder som trin på vej mod en 
ny menneskelig samfundsudvikling 
med mere lys.

KlODEVæSENETS iNDViElSE
Frihandelstraktater, EU, Afrikanske 
Union, ASEAN, FN, monetære unio-
ner, World Trade Organization osv. 
Det vi ser er, at vi bliver mere og mere 
afhængige af hinanden. Det har acce-
lereret siden ca. 1880, og vi er i dag 
mere forbundne end nogensinde. 
Hvorfor begyndte vi så pludseligt at 
søge dette samarbejde? Globalisering, 
vil du måske sige, men hvad er den 
åndelige baggrund?

Jordkloden påbegyndte en dyb spi-
rituel indvielse ca. år 1900, fortæller 
vores danske filosof Martinus os, og 
dét lægger et stort pres på dens orga-
ner = nationerne og dens celler = os. 

nesker, som bebor nationen, har deres 
egne personlige udviklingsveje, og hun 
er nødt til at tage sig af dem, hvis de fx 
bliver syge. Samtidig skal de i større og 
større grad være givende, når Charlot-
tes krav om at yde mere oftere og oftere 
banker på, fordi hun skal yde.

Charlotte vil gerne samarbejde. Hun 
vil gerne udvikle både sin ”arbejds-
plads” og sig selv. Men hun vil også 
gerne have tryghed i sit liv og har ofte 
svært ved at overskue en stor plan for 
alle ”kollegernes” fælles fremtid.

En dag bliver hun så inderligt træt. 
Mest fordi hun er såååå presset af alle 
de krav, hun stilles overfor i hverdagen. 
Hun går i sort! Lægger sig under dynen 
og beslutter kun at tage sig af det nære 
- kan ikke koncentrere sig om andet.

Dvs. nationen Charlotte lægger alt 
det ævl om samarbejde, klimahensyn, 

stillingsparat og medlevende i nye tiltag 
både på ”hjemmefronten” og på ”ar-
bejdspladsen”.

Hendes krops ”celler”, dvs. de men-

Et menneske udvikler sig. Vi går fra et 
primitivt stadie til et mere humant, in-
telligent og ligevægtigt stadie. Samtidig 
træner vi i at forstå, at alt er liv, og at alt 
liv udvikler sig.

Prøv at se udfordringerne i verden i 
dag ud fra disse tanker! Nationerne er 
nemlig også levende væsener! En nati-
on er ét væsen på vej mod højere spiri-
tuel erkendelse. Det er ét væsen, som 
rummer en masse væsener inden i sig - 
også kaldet nationens befolkning.

En nation har derfor mørke sider, lyse 
sider, følelser og tanker. Nationens ind-
byggere og deres udvikling afspejler det 
samlede nationsvæsens udvikling. Na-
tionen har ganske som du dårlige dage 
= perioder, hvor begrænsning, vrede og 
ubehag dominerer. Den har heldigvis 

også gode dage = perioder, hvor det 
går fremad i erkendelse mod lys, kær-
lighed og samhørighed med omgivel-
serne.

Ligesom du må leve med familie, 
venner, arbejdskammerater og omgi-
velser og finde en måde at fungere 
positivt og opbyggende på, sådan 
møder nationen det samme spirituel-
le krav fra livet. Vi kunne jo tage et 
sådant nationsvæsen og kalde hende 
Charlotte.

NATiONEN CHArlOTTE
Charlotte skal klare sig selv, sine nære 
omgivelser og sine økonomiske, poli-
tiske, humanistiske og samfunds-
mæssige arbejdsopgaver. Men hun er 
samtidig på en ”arbejdsplads”, dvs. 
har en placering som nation i verden, 
hvor der stilles flere og flere krav til 
samarbejde. Hun skal fungere med 
alle ”kollegerne” - de nationer, som 
hun deler kloden med - i flere og flere 
sammenhænge.

Charlotte er derfor klemt! Hun sy-
nes, at livet er hårdt pga. alle de krav, 
som bare synes at vokse. Krav, som 
gør, at hun hele tiden skal være om-

Starten er gået … målet er 

VERDENSSTATEN
Hver nation er et væsen.  
Verdens ca. 190 nationsvæsener arbejder på 
samme ”arbejdsplads”. Ledelsen forventer fælles 
fodslag! Målet står klart: at skabe enhed.

Om livslovene og principperne 
for energiernes udtryk i vores 
bevidsthed og i universet.

Serie: 
Spirituel viden

af Steen Landsy, 
kursusleder

Svært? Ja, det ses tydeligt.
Lad os fastholde målet og bidrage  
som verdensborgere.

Den Internationale Domstol er FN’s primære juridiske organ.  
Kaldes også Verdensretten.

Nationerne er også levende væsener! 
De prøver virkelig - ligesom du og jeg  
- på at være mindre selviske.

”Der er ingen grund til at 
bekymre sig om fremtiden.  

Op- og nedture er selve livets 
natur ... Spirituel forståelse 

hjælper os til at se alt i øjnene 
med mental styrke. Når proble-

mer dukker op i livet, bryder 
nogle sammen. Den åndeligt 
bevidste vil derimod være i 

stand til at håndtere sådanne 
svære tider med ligevægt.”

Amma (i nytårstalen 2017) Y
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”Skyggen øger lyset, som  
nullet forøger tallet.”

Hazrat Inayat Khan  

(1882-1927)

31

til Jordklodens hjerne, forklarede Marti-
nus. Ingen dele af hjernen vil isolere sig 
og nægte samarbejde - det vil makrovæ-
senet Jordkloden ikke finde sig i. Dette 
makrokosmiske faktum vil med tiden 
samle alle nationer. Processen er i fuld 
gang, men det kommer til at tage tid.

I 2011 blev verdensborger nr. syv mil-

for verdensfreden ved selv at være 
fredelige. Ved at støtte alt fredsarbej-
de og alle andre internationale huma-
nistiske projekter. Vi må bevidst kigge 
efter de nye tanker og se de nye pro-
jekter, som vitterlig skyder op overalt.

Vi må fastholde vores mål og glæde 
os over hver eneste landvinding, der 
dog finder sted. Mange, mange men-
nesker verden over arbejder for re-
spekt, kærlighed og fælles gode pro-
jekter. Lad os støtte dem!

Der er også et skæbneaspekt på ve-
jen mod en fredfyldt verden. Du og 
jeg lever jo i en nation. Hvis den be-
slutter sig for en handling, fx krig, vil 
den på et tidspunkt blive ramt af en 
tilsvarende karma (skæbnebue), men 
bliver vi som enkeltindivider også 
ramt af den karmabue?

Her gælder det, at hvis du arbejder 
for fred, vil du opleve fred. Du kan 
endog befinde dig i en nation, der er i 
krig, og stadig slippe ”billigt” ud af 
en farlig situation. Måske er du ”til-
fældigvis” et andet sted …

Du modtager den mængde behag 
eller ubehag, som du selv har været 
med til at skabe. Hvis du ikke er med-
skaber af aggressive handlinger, kan 
du aldrig modtage virkningerne der-
af. 

10 MiA. = éN OrGANiSME
Verden er gennem unioner og andet 
samarbejde ved at samle sig til én or-
ganisme. Menneskeheden opbygges 

kan komme svære tider - som er kamu-
fleret lys, fordi mørket skaber ønske om 
lys.

Tro ikke, at der sker fejl. At "uheldige" 
ledere ikke er med i planen. Alle har en 
plads i den store plan, selv de, der ud-
trykker modbydelige evner. De skaber 
nemlig lyslængsel og får os i sidste ende 
til at ville kærligheden.

Set ud fra det store kosmiske overblik 
er føromtalte lysoplevelse for Jordklo-
devæsenet baggrunden for, at mørket 
nu for alvor kigger frem fra skærme og 
nyhedsinfo. For når lys træder ind på 
scenen, bliver skygger endnu tydelige-
re. Og vi står lige der, hvor det gryende 
lys skaber rigtig lange skygger.

Som du og jeg bliver klogere, bliver 
nationerne det også. Men ikke uden 
kamp og skrammer. Internationalisme 
og opfattelsen af medborgere som bro-
derfolk på denne klode har lange udsig-
ter. Men vi er i fuld gang, og det er 
spændende at følge op-og-ned’erne på 
linjen mod lyset.

FrEDSArBEjDE
Nationalisme er logisk set en fasthol-
delse af en nations ego, mens internatio-
nalisme er vejen frem. Vi kender det jo 
fra os selv. Kærlighed og fællesskab er 
vejen frem, men måske ikke lige de ev-
ner, vi har mest af. Vi må derfor prøve at 
forstå nationernes manglende evner, li-
gesom vi prøver at forstå vores egen og 
andres mangel på evner.

Samtidig må vi prøve at være til gavn 

hedsevne). Det vil føre til et reelt ønske 
om retfærdighed - en international 
domstol, der virker!

Da krige faktisk ikke mere kan vin-
des, men bare koster utallige menneske-
liv og enorme resurser og penge, vil 
menneskeheden ende med at se for-
handling og retfærdig fordeling som 
eneste vej frem.

lyS OG MørKE - På éN GANG
Er du lige nu bange for uregerlige stats-
ledere i både Amerika, Europa og Afri-
ka? Bange for, at den skrøbelige lige-
vægt vælter og giver tilbageslag for ud-
viklingen? Dine tanker er absolut på sin 
plads.

Men prøv at se spirituel udvikling ge-
nerelt som en lige linje fra bund (mørke) 
til top (lys). Den finder sted hele tiden, 
men går du tæt på denne linje, vil du se, 
at den dog svinger op og ned. Måske er 
vi lige nu på vej nedad i et sådant ud-
sving og ser derfor mange hændelser 
som tilbageskridt.

Prøv at tænke anderledes. Husk, at 
linjen overordnet set går opad, mod ly-
set! Men husk også, at det tager tid.

Det må tage tid, når vi ser på menne-
skenes virke i dag. Se, hvor meget vi må 
udvikle os endnu for bare at have har-
moni, overblik og næstekærlighed nok 
til ikke at nænne at skælde naboen ud 
for at bygge 22 cm ind på vores grund.

Menneskene skal lære rigtig meget. 
Vi må nok berede os på at arbejde end-
nu mere med os selv og acceptere, at der 

iNTErNATiONAl rET
Hvad er da nationernes vej mod stør-
re udvikling? Det er at give slip på 
deres fordele og afgive magt til fæl-
lesskabet. Først og fremmest i form af 
at lave et internationalt retsvæsen, 
som alle respekterer og følger.

Straks vil du tænke på Den Interna-
tionale Domstol i Haag. Den er gan-
ske rigtigt et godt lille skridt mod en 
ny virkelighed. Dog stadigvæk kun at 
sammenligne med et foster. Bl.a. fordi 
den ikke anerkendes af nogle af de 
største magter på kloden, fx USA, og 
fordi flere af dem, som støtter den, al-
ligevel ikke retter sig efter dens afgø-
relser.

Det er svært at give slip på sin magt 
og overlade den til noget større. Men 
tænk hvis alle borgere i vores land 
kunne gøre, som de ville. Hvis der 
ikke var stat, ret og folketing til at 
skabe en vis retfærdighed.

Sådan agerer en del af verdens na-
tioner faktisk - de gør, som de vil. 
Men de bliver nødt til at skabe et 
overordnet retsvæsen, der kan holde 
de aggressive, vikingeagtige tenden-
ser i skak, som de direkte eller indi-
rekte gennem mere eller mindre 
”pæne” aftaler udplyndrer hinanden 
med.

”Heldigvis” har vi ulykker, krig, 
mord, sygdom, ubehag og katastro-
fer, som hele tiden forfiner vores be-
vidsthed hen imod  at udvikle større 
og større ikke-nænne-evne (= kærlig-

Mere end nogensinde ønsker vi men-
nesker fred - og prøver stadig at løse 
vores problemer med krig. Krig i form 
af vold eller krig gennem traktater, pres 
eller sanktioner.

Nationerne prøver virkelig! Ligesom 
du virkelig prøver at være kærlig, om-
sorgsfuld, livsglad, forstående osv. Men 
nationen har det, ligesom vi har det. Vi 
har stadig meget selviskhed i os, og 
skønt vi ved, at vi skal arbejde med det 
uselviske på alle måder, er ønske og vil-
je ikke det samme som evne. Man kan 
med sit ønske og sin vilje øve sig og 
derefter opnå evnen. Men som bekendt 
ikke bare lige vupti!

Verdensstaten ligger 
måske nok ikke lige om 
hjørnet, så længe 
nabostridigheder stadig 
fylder godt op i retssalene.

Jordklodehjernen vil efterhånden bestå af ti mia. celler (= os). 
Sjovt nok fortæller biologien os, at ti mia. er gennemsnittet 

for et velfungerende organ!

”Mennesket må således nu til 
at lære at indse, at dets  

dyrkelse af den nationale idé 
udgør en isolering, en  

udelukkelse fra den verdens-
stat, der nu er ved at blive en 

livsbetingelse både for det selv 
og alle dets medmennesker. 

Det må lære at indstille sig på, 
at verdensstaten må gå forud 

for dets egen nation.”
Martinus (1947)
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VERDEN RUNDT

vil blive vores betalingsmiddel, og alt 
forbrug vil der blive sørget for.

Når målet således ligger derude i 
horisonten og lokker os, kan vi hver 
især lige så godt arbejde godt og 
grundigt på at blive en verdensborger 
lige her i Rødovre eller Thisted.

At være verdensborger er at betrag-
te alting med tankerne Er det gammel-
tænkning eller nytænkning? - Fører det 
mod målet eller væk fra målet?

Her er en af mange arbejdsopgaver 
for dig og mig. Hver en tanke og fø-
lelse tæller og er en byggesten i det 
store projekt. Vi er alle med i store og 
små verdenspolitiske aktiviteter. Med 
din bevidsthed og dine handlinger er 
du medskaber af Verdens Forenede 
Stater.                                                     r

Steen Landsy er redaktør på Nyt Aspekt 
og kursusleder i Kosmos Center, Bjelkes 
Allé 17 A, 2200 København N, tlf. 35 82 11 
21, www.kosmoscenter.dk

og mere påkrævet. Allerede nu ser vi, 
hvordan den spirituelle indsigt i, at alt 
er guddommeligt, vinder frem.

DU - EN VErDENSBOrGEr
Vi er allerede borgere i denne klodes 
samlede hjerne. Alle oplever vi de store 
opgaver, som verdenssamfundet har 
forude. Vi skal alle være med til at om-
skabe begrænsningerne og give gode 
forhold til flere.

En spændende, svær, men meget in-
teressant rejse er for 

længst begyndt, 
og rejsen er 

lang. Når vi 
først forstår, 
at rejsens 
mål er én 

verdensstat for 
alle, kan vi meget 

bedre prøve at være for-
nuftige og deltagende medrejsende.

Verdenstaten vil blive ledet af udvik-
lede mennesker, når det langsomt går 
op for flertallet, at magtmennesker ikke 
kan levere fred, retfærdighed osv. Selv 
de store globale virksomheder har en 
rolle at spille. De vil blive verdenssam-
fundets producenter af de livsfornø-
denheder, som alle har brug for.

Selv vil vi kreativt tage os af opfindel-
ser og gode ideer, som kan blive til gavn 
for flere og flere. Vores arbejdsindsats 

liard født, fortalte FN os. De har bereg-
net, at vi i 2025 vil være otte mia., og i 
2100 hele ti mia. Nogle mener, at befolk-
ningstallet vil stagnere der.

Jordklodehjernen vil altså efterhån-
den bestå af ti mia. celler (= os). Sjovt 
nok fortæller biologien os, at ti mia. er 
gennemsnittet for et velfungerende or-
gan! Det lover jo godt for fremtiden.

Lyset arbejder i hvert enkelte menne-
ske, og i hver eneste nation, selvom du 
måske kan nævne nationer, hvor det er 
svært at få øje på. Nationer-
ne ”kæmper” med sig 
selv og hinanden 
for at skabe vel-
fungerende 
samfund. Og ud 
af disen dukker 
så langsomt Ver-
dens Forenede Stater, 
baseret på respekt, kærlighed 
og ønsket om at være noget for hinan-
den.

I lang tid endnu vil der være brug for 
verdensreligionerne. Men samfundets 
materialisme vil skubbe dem væk, assi-
steret af naturvidenskaben. Det vil ska-
be en længsel efter at forstå sig selv og 
meningen med livet på en måde, som 
ikke er dogmatisk eller bundet til en re-
ligion.

En livsopfattelse baseret på en logisk 
forklaringsmodel vil derfor blive mere 

Dette symbol nr. 26 af Martinus viser jordklodens 
kommende færdigudviklede menneskehed. Alt vil ud-
vikle sig mod internationalisme. Alle verdens stater vil 
forenes til én stat med en fælles verdensregering. 
•	 Den	gule	sol	i	midten:	hele	menneskehedens	fæl-

les regering.
•	 De	runde	hvide	felter	med	sorte	pile:	jordens	natio-

ner. De befinder sig alle i solens stråler, dvs. de er 
underlagt den fælles regering.

•	 De	grønne	og	gule	farver	symboliserer,	at	staterne	
regeres ved intellektualiseret følelse = næstekær-
lighed.

•	 Den	blå	stjerne	i	midten	symboliserer,	at	verdens-
regeringen består af kosmisk bevidste væsener.

•	 Den	hvide	trekant:	verdensaltets	evige	ophav.
•	 De	yderste	orange	og	gule	stråler:	mørke	hhv.	hu-

mane trosreligioner. I verdensriget har de ikke 
mere nogen særlig magt.

•	 Den	 store	 hvide	 stråle	 symboliserer	 den	 evige	
sandhed eller livsmysteriets løsning i form af ånds-
videnskab.

(Læs Martinus’ egen uddybende symbolforklaring i 
Det Evige Verdensbillede, bog 2.) ©
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”Mange, mange mennesker  
verden over arbejder for 
respekt, kærlighed og  
fælles gode projekter.  

Lad os støtte dem!”

Det kommende fuldkomne menneskerige

Camping i førsteklasses 
mørke
Møns nattemørke er sort - meget sort. Derfor er Møns 
Klint Resort og Camping som det første sted i Norden 
udråbt til Dark Sky Area, altså et sted, hvor det er muligt 
at se nattehimlen uden civilisationens forstyrrende lys. 
Mørket kan skænke os sjælero, fordi nattehimlen rum-
mer noget, vi ikke automatisk forstår, fortæller camping-
pladsens ejer Ole Eskling:

- Det handler om at give sig selv lov til at miste fodfæ-
stet og føle denne manglende evne til at rumme stør-
relsen af universet. Ingen af os kan gøre det, vi kan kun 
betragte det uendelige rum og fyldes af ro og ærefrygt, 
og netop deri ligger nøglen. For himmelhvælvet er som 
en katedral, et åndeligt rum med plads til spiritualitet og 
tid til fordybelse, og bedst er det, når det er helt mørkt. 
Så vi skal passe på mørket, det er vigtigt for os.

Indtil videre er 35 steder i verden udnævnt til Dark 
Sky Area. Møn og Anholt er Danmarks to mørkeste ste-
der.

Henv.: Møns Klint Resort og Camping, tlf. 55 81 20 
25, www.moensklintresort.dk
Kilde: Liv & Sjæl

Er kolesterol farligt?
Ja, siger vores sundhedssystem, og tusinder er i behandling 
med kolesterolsænkende medicin. Nej, siger mange andre, og 
endnu en vægtig undersøgelse, offentliggjort i BMJ Open, støt-
ter dem:

Et højt tal for det ”dårlige” kolesterol, LDL, bidrager ikke til 
hjertesygdom og tidlig død. Det viser en undersøgelse af knap 
70.000 personer over 60 år. Forskerne opfordrer derfor til en ny-
tænkning af, hvordan hjertesygdomme forebygges.

Resultatet støttes af 45 år gammel forskning, hvor deltagerne 
udelukkende spiste umættet fedt i forsøgsperioden, mens en 
anden gruppe udelukkende spiste mættet fedt. Dem der spiste 
umættet fedt opnåede det største fald i kolesteroltallet, men 
havde til gengæld en større dødelighed.

Denne undersøgelse fik aldrig megen bevågenhed, da resul-
tatet ikke var ”som forventet”. Det på trods af, at den var den 
mest omfattende af sin slags: Forskerne fulgte i op til 4½ år over 
9.500 personer, der boede på plejehjem eller psykiatriske af-
delinger, som regulerede måltiderne.

Selvom der, som i enhver undersøgelse, er visse usikkerhe-
der - fx blev deltagernes medicinforbrug og rygning ikke sam-
menlignet - er de samme resultater fundet i et forsøg fra 1966-
1973 kaldet Sydney Diet Heart Study.

Alle disse fund tyder på et stort behov for en grundigere forsk-
ning i hjertesygdommes årsager.
Kilder: Alliance for Natural Health, Medical News Today

Den der vil noget, finder en vej.  
Den der intet vil, finder begrundelser.

Albert Camus

Ny fredspris 
til White Helmets
Den første fredspris fra Rising Global Peace Forum 
blev i november 2016 tildelt de syriske civile hjælpear-
bejdere White Helmets. Ærkebiskop Desmond Tutu 
lancerede fredsprisen i 2015.

White Helmets næsten 3000 frivillige udøver red-
ningsarbejde med livet som indsats i de krigshærgede 
byer i Syrien. De har reddet mere end 70.000 civile, 
repareret ødelagte bygninger og sørget for elektricitet 
til de overlevende. De tager sig også af brandslukning. 
Mere end 140 White Helmets er omkommet.

www.rising.org
Kilde: Share International

Sjælens Prøvelse
- er titlen på filosoffen Rudolf Steiners mysteriedrama nr. to. 
Hans fire mysteriedramaer beskriver de indre og ydre kriser, 
som åndeligt søgende må gennemgå på vej frem mod iagtta-
gelse af den åndelige verden. Menneskene omgives af både 
”gode” og ”onde” væsener. Dramaet viser også, hvordan man 
kan skue sine tidligere liv, men viser også de vanskeligheder, 
der kan følge af et sådant tilbageblik.

En gruppe mennesker med interesse for antroposofien (Stei-
ners lære) har arbejdet i mere end et år med Sjælens Prøvelse. 
De skriver: ”Vi ønsker nu at bringe stykket frem til en større of-
fentlighed, da vi selv har haft så stort udbytte af at leve os ind i 
stykkets personer og i deres gribende ’skæbneknuder’.”

Sjælens Prøvelse opføres på Michaelskolen i Herlev 20-22/4 
samt i kulturhuset Audonicon i Skanderborg 29/4. Info og billet-
ter: hh@naturelife.dk, tlf. 26 92 20 90.
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