
NASJONALT SENTER FOR MENNESKEVERD OG BEVISSTHET

Se for deg ett tre som har vokst ut skjevt over lang, lang tid. Det skjeve treet er det 
menneskeskapte samfunnet av i dag. 

Er det i ferd med å falle?

Når vi ønsker å rette opp i måten dette treet vokser på, er det naturlig å søke inn til stammen og 
røttene og fremme ny, naturlig og livgivende vekst derfra. Vi korrigerer utgangspunktet og ikke 
resultatet. Det gamle vil falle fra av seg selv etter hvert som det avsondres fra næring, og det nye 
tar over. Slik får vi en positiv utvikling gjennom indre korreksjon. 

Dette er et senter som kan bidra til å korrigere menneskets måte å være og leve på, stake ut en ny 
kurs for samfunnsutviklingen slik at den nye samfunnformasjonen folder seg ut på en naturlig måte 
i harmoni både med vår egen indre natur som mennesker, med alt annet liv, og med naturen 
utenfor oss selv. 

Ett menneske som er i avstand til deler av seg selv, er i avstand til menneskeverdet. Kun et 
menneske som lever i avstand til deler av menneskeverdet, kan være i avstand til andre, kan 
krenke eller overse verdien som hvert eneste menneske- og alt annet levende liv ikke bare har, 
men ER. 

Menneskeverdet er en forutsetning for personlig utvikling, naturlig livsutfoldelse, glede, helse, for 
gode sosiale evner, for mellom-menneskelig trygghet og fred, for god dyrevelferd, bærekraftig 
benyttelse av naturresurser, for et samfunnsliv som ikke går på bekostning av- men er i harmoni 
med naturen.

Nå er det jo ikke slik at et menneske blir tatt imot på alle sine egenskaper, sider og 
personlighetstrekk under oppveksten, og det er naturlig at vi også da selv tar avstand fra- og også 
spalter av deler av oss selv. Vi tar avstand fra og spalter av deler av vårt Selv. Hver gang det skjer, 
øker avstanden til menneskeverdet i praksis. Parallelt med det, øker avstanden til andre og til alt 
annet liv. Menneskeverdet er uløselig knyttet til bevissthet, og avstand til- eller tap av 
menneskeverd gir automatisk egostyrte- og ikke bevissthetsforankrede liv.

I ytterste konsekvens skaper avstand til menneskeverdet ødelagte enkeltskjebner som ikke 
mestrer eller har noen glede av livet, som faller utenfor samfunnet, psykiatriske tilstander, skapelse 
av fiendebilder, radikalisering og rettferdiggjøring av forsøk på destruksjon / utslettelse av noe i det 
ytre, ondskap, likegyldighet og grov utbytting og ødeleggelse av liv på jorda.

Ved å gjenopprette menneskeverdet, oss selv innenifra, vil vi automatisk også gjenopprette den 
naturlige nærheten og respekten for alt annet liv. Vi vil automatisk være, leve og ta valg på en 
annen og mer 'påkoblet' måte. Derfor er det ikke bare viktig og naturlig, men helt avgjørende for 
vår egen fremtid at vi velger å fokusere på menneskeverdet og bevissthet NÅ.

Først når menneskeverdet lever i oss, lever det vi vet som en bevissthet. Da kan vi ikke fortsette 
med å velge og handle i strid med vår egen indre viten slik at vi fortsetter å skape en skjev 
fordeling globalt sett, overforbruker og forurenser naturen. 

HVA er dette sentret i praksis?

Det er et kombinert forsknings-, undervisnings- og formidlingssenter.

Senteret skal frembringe objektiv informasjon, undervise i- og formidle menneskeverdet og 
bevissthet i praksis. 



Senteret skal undervise og gi kunnskap videre bl.a til studenter, lærere i grunnskolen, til ansatte i 
barnevern, rusomsorg, psykiatri, til andre grupper som jobber med mennesker i praksis, og til 
allmennheten.

Senteret skal ha en besøksdel hvor direkte formidling av menneskeverdet er en sentral del. Hit kan 
både fagfolk, skoleklasser, grupper og enkeltindivider komme for å få kunnskap om- og ikke minst 
direkte erfaring av menneskeverdet.

Menneskeverdet formidles rituelt på ulike måter av en trenet bemanning. Sentralt her er "det åpne 
hjertet" og "den objektive observatør". 

"Det åpne hjertet" er en livsinnstilling. I praksis betyr det at 'jeg er åpen overfor alt som foregår i 
meg selv'. Når jeg tillater og er til stede i alt det som foregår i meg selv her og nå, er jeg i kontakt 
med menneskeverdet. Når jeg i møte med deg er i "det åpne hjertet", tillater og rommer alt som 
vekkes og skjer i meg i kraft av møtet med deg, så opplever du å bli tatt imot. Gjennom 
opplevelsen av å bli tatt imot er det mulig å åpne opp for mer av den og det du egentlig er, og 
dermed øke kontakten med ditt eget menneskeverd. Dette er en prosess som kan vekke sterke 
følelser som det kan være vanskelig å tåle og håndtere (det er å åpne opp avstengte rom i oss 
selv), og bemanningen skal være i stand til å støtte og hjelpe hver enkelt med dette arbeidet. Dette 
er 'sann selv-utvikling': prosessen av å bli til mer av oss selv. 

"Den objektive observatør" forankrer oss i Selvet gjennom dyp, indre sentrering. Vi lever og virker i 
tråd med menneskeverdet og bevissthet. Det gir et ikke-selvsentrert men alt-inkluderede overblikk, 
helhetsforståelse, klarhet, holder oss rasjonelt våkne og i stand til å fatte gode, holistisk 
beslutninger.

Når menneskeverdet er fullbyrdet, er og lever individet i tråd med sitt Selv, i harmoni med ethvert 
annet menneskes Selv og i harmoni med alt annet liv. Det er et ideal, men også en visjon fordi det 
er mulig å utvikle oss i den retningen hvis vi vil, og vi har ikke egentlig lengre noe valg. 
Menneskeheten MÅ korrigere sin kurs.

Hva hjelper det vel med økt ytre velstand for noen, med økonomisk effektivitet generelt, dersom vi 
kjemper mot- og ødelegger for hverandre, skaper avstand og splittelse (en hovedkilde til 
grunnleggende utrygghet), og naturen selv drives mot konkurs??

HVEM skal drive dette sentret? 

Jeg ser for meg et statlig eierskap. Evt kombinert statlig og kommunalt eierskap. I praksis et 
samarbeid mellom UiO og andre grupperinger. Evt. underlagt Kunnskaps- og 
utdanningsdepartementet.

Aktuelle fagområder / involverte institutt hos UiO kan være: Filosofi, psykologi, religion, teologi, 
pedagogikk, fredsfremmende fag o.l..

Samarbeidspartnere som utgjør et 'grunn panel' forut for forskning, og som praktiserer sentrets 
metoder for direkte formidling av menneskeverdet, kan i tillegg f.eks være representanter fra ulike 
religiøse trosretninger, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Humanetisk forbund, Amnesty, 
representanter for andre typer miljøer som Ikkevolds kommunikasjon, Zen coaching, 
Healerforbundet, ILF (InnerLife Faglige Forbund), Art of Living, Transendental meditasjon o.l.. 
organisasjoner, foreninger og grupperinger som brenner for- og allerede jobber med å fremme 
menneskeverdet og bevissthet på ulike måter. 

Sentret skal være en smeltedigel mellom et etablert akademia, religiøse- og mer alternative 
retninger, slik at vi kan samle krefter og få et bredt panel forut for forskning og videreformidling. 


