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ONE GLOBE… ONE PEOPLE 
 

Det bevidste menneske – verden har brug for dig 
 

Program fra 19.00 til 22.00   

 

Det bevidste menneske formår at bruge sin indflydelse på at sikre en bæredygtig fremtid. 

Og ja. Det kræver noget af dig. At du forstår, at du – som borger, som forbruger og som 

menneske – kan være med til at ændre verden i kraft af de valg, du gør. Ved at være 

bevidst om din adfærd som forbruger kan du påvirke de virksomheder, der producerer, og 

på den måde skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning.  

 

Jeg hører tit mennesker omkring mig sige: “Det er jo komplet ligegyldigt, hvad jeg gør. Jeg 

er jo bare et lille individ. Det gør ingen forskel, om jeg sorterer mit affald, slukker lyset eller 

spiser økologisk. Det batter ingenting i det store regnskab.” Så mange er blevet lammet 

og kan ikke se, at det kan betyde noget som helst, hvad de gør. De lider af ”Thelma and 

Louise”-syndromet og fortsætter bare deres bevidstløse adfærd. Det er netop denne 

misopfattelse, jeg for alt i verden gerne vil bekæmpe. Det stærkeste fængsel er din egen 

begrænsende tænkning om dig. For det er netop DIG, der har magten til at bestemme. Det 

er lige så enkelt, som Gandhi sagde det: “Vær den forandring, du gerne vil se i verden”.  

 

 

Grådigheden er løbet løbsk, og ego-kulturen har intet etisk kompas 

 

”Det handler ikke om at blive til noget, men om at blive til nogen” lyder den gamle 

talemåde. Den står desværre i skarp kontrast til de ”idealer”, mange stræber efter i dag. 

Via de sociale medier er vi havnet i en panisk jagt på LIKES, hvor det ikke betyder noget, 

hvad du er berømt for, bare du er berømt. En ond spiral, hvor det ekstreme, det uhyrlige 

og det fordummende kommer til at fremstå som noget at stile efter. De etiske guidelines, 

der holder os på værdighedens vej, er rystet løs, og mennesker gør næsten hvad som 

helst for at blive SET. Ansporet af reality-programmerne fordrejes mange – særligt unge – 

menneskers livsanskuelse, så de tror, de kan købe sig til lykken – og tage en pille, når de 

ikke er glade nonstop. Og der er ikke mange etiske pejlemærker at orientere sig efter 

længere, når selv store virksomheder som Danske Bank kan havne i verdenshistoriens 

største hvidvasksager. Men det er netop i de sammenhænge, du kan gøre noget. Du kan 

undlade selv at se de programmer, og når du oplever, at en virksomhed, du er kunde hos, 

handler uetisk, så skift, og fortæl dem tydeligt, hvorfor du skifter.  
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Mange er så bange for, at rumvæsener skal komme og slå os ihjel. Men det klarer vi da 

meget godt selv. Når vi så har pint de sidste ressourcer ud af jorden, er vi er jo nødt til at 

rejse videre. Det er jo os, der er de farlige rumvæsener.  

 

 

Selv den største bølge begynder med et lille skvulp 

 

I dag ved vi, at Einstein havde ret, da han påstod, at lys både er en partikel og bølge. Det 

samme gør sig gældende for os. Vi er både individer og en del af den samlede 

menneskehed. Når du indser det, vil fremtiden for altid være forandret. Når du tager 

ansvar for dine valg og din adfærd, sætter du en bølge i bevægelse. En bølge, der vil 

forandre verden radikalt. Det er ikke sikkert, at alle i dine omgivelser vil kunne forstå eller 

støtte – men det skal ikke ændre din kurs. Med tiden vil selv de meste rigide tø op. 

Venlighed er som forår på et frossent hjerte. I dig bor en fredelig frihedskæmper, og dine 

våben er dine handlinger. Køb varer, der er bæredygtige, serviceydelser hos udbydere, der 

lever op til de 17 verdensmål, og sig fra overfor alt, der skader eller er uetisk. Når først du 

indser, hvor kraftfuld du er, er der håb.  

 

 

SÅ er det NU 

 

Nu er tiden kommet, hvor vi må frigøre os fra de begrænsninger og overbevisninger og 

gøre vores ypperste for at forbedre den verden, vi selv næsten har ødelagt. Vi skulle altså 

helt herud – helt ud til afgrunden – før det blev tydeligt for de mange, at vi – heller ikke 

selv – kan overleve på en ødelagt jord. Så tæt på selvudslettelse. Nu hvor det er gået op 

for de fleste, at vi står med ryggen mod muren, er der ingen vej uden om også at tage et 

globalt ansvar. Og nej. Vi kan ikke vente på Kina eller lige se, om vi kan få USA med. Der 

er ikke mere tid at give af, når klimaet klamrer sig fast på det yderste af neglene. “Jamen, 

hvad så med vores indtjening i år, hvis vi forringer vores konkurrencevilkår, ved at være de 

første der påtager os en bæredygtig adfærd?” Og mit svar er: Den vil nok flade – på den 

korte bane. Men hvad er alternativet. At alle afventer alle andre – og så døde vi? Som 

Greta siger det: “Jeres hus brænder” – og det gør det. Jorden står i flammer, vi kan IKKE 

lige afvente og se, om de andre også vil tage ansvar for at slukke ilden.  Det giver ingen 

mening.  

 

Vi bærer alle en del af det kollektive ansvar for den verden, vi lever i, og som PH sagde: 

“Fremtiden er uundgåelig – fremskridtet er ikke”. Kom og lær, hvordan du kan vende en 

grum fremtid til et bæredygtig fremskridt.  
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Program fra 19.00 til 22.00   
 

Fra 18.30 til 19.00 Tjek ind 

Fra 19.00 til 20.30 Oplæg ”Det bevidste menneske – fra fremtid til fremskridt” 

Fra 20.30 til 21:00 Kaffe, te og vand 

Fra 21.00 til 21.30 Dialog, debat og co-creation  

Fra 21.30 til 22.00 Fælles meditation/bøn for verden 

 

Sted: Tjek tour listen www.houseofvidya.com   

 

Pris: kr. 250  

Pris: kr. 375 inklusiv ”På sporet af det etiske menneske” 

Pris: kr. 375 inklusiv ”Når tyngdekraften letter” 

Pris: kr. 450 inklusiv ”Når tyngdekraften letter” & ”På sporet af det etiske menneske” 

 

 

Faktaboks: 
 

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling 

 

1 Afskaf fattigdom 

2 Stop sult 

3 Sundhed og trivsel 

4 Kvalitetsuddannelse  

5 Ligestilling mellem kønnene  

6 Rent vand og sanitet 

7 Bæredygtig energi 

8 Anstændige jobs og økonomisk vækst 

9 Industri, Innovation og Infrastruktur 

10 Mindre ulighed  

11 Bæredygtige byer og lokalsamfund  

12 Ansvarligt forbrug og produktion 

13 Klimaindsats 

14 Livet i havet 

15 Livet på landet 

16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner  

17 Partnerskaber for handling 

 


