HUMANITY`S TEAM
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Humanity’s Team sitt mål er å fornye og gjenopprette vår
forbindelse med Gud og med hverandre ved å frigjøre
menneskeheten fra vår undertrykkende tro om Gud, om
livet, og om hverandre for å skape en annerledes verden.
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selv. Det vi forurenser naturen med og
som naturen ikke klarer å bryte ned selv
ender til slutt opp i mennesket igjen.
Forurenser vi naturen forurenser vi oss
selv samtidig. Ødelegger vi naturen
vil vi også ødelegge for oss selv. Først
når vi får et nytt syn på oss selv, at alt
er en helhet, at alt er forbundet med
hverandre, at alt er besjelet, at alt er
hellig, at vi ikke er atskilt fra naturen,
andre mennesker eller alt annet liv, ja
alt som er, da er det håp, da er vi på vei
dit vi ønsker å komme!
Vi mennesker har repetert
våre problemer i hundrevis av år uten at
vi har kommet noen vei, dette fordi vi
har prøvd å løse våre problemer ut fra
det vi ser på ”overflaten”. Vi har ikke
gått i ”dybden” for å finne de virkelige
årsakene.
Verdens religioner har mye
flott å bidra med, men samtidig har
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og informere uten å være misjonerende.
Humanity’s Team søker ikke kortsiktige
resultater men langsiktige resultater.
Humanity’s Team søker ikke å forandre
hva mennesker gjør, men å forandre
umanity’s Team mener at
hva mennesker tror på.
kjerneårsakene til menneskehetens
Humanity’s Team har eksistert
pågående konflikter og lidelser skyldes
i litt over et år nå. Det er et utspring fra
våre mest grunnleggende og hellige
Conversations with God Foundation
trossystemer.
som igjen er basert på bøkene
Krisene menneskeheten står
Conversations with God (på norsk
ovenfor er med andre ord ikke politiske
Himmelske Samtaler) av Neale Donald
kriser, ikke økonomiske kriser og
Walsch. Bøkene er solgt i mange
heller ikke militære kriser – men det er
millioner eksemplarer og oversatt til 34
nettopp ut fra det ståstedet vi prøver å
språk.
løse våre problemer i dag. Problemene
Formålet til Conversations
verden står ovenfor i dag er åndelige
with God Foundation er å gjøre
kriser, og de kan bare bli ordnet med
Conversations with God samtalene,
åndelige løsninger. Og det er her
som nå har blitt på til sammen 8 bøker
Humanity’s Team kommer inn.
(6 av dem er nå oversatt til norsk),
Humanity’s Team ønsker ikke
forståelig og tilgjengelig for flest
å skape en ny bestemt åndelig retning
mulig mennesker på kortest mulig
eller en ny religion, men oppfordrer
tid. Dette gjøres ved å svare
oss til å forlate ideen om at vi
på brev, mail og telefoner.
mennesker vet alt som er å vite,
De lager også et månedlig
at vi innehar all kunnskap og
nyhetsbrev som er tilgjengelig
informasjon og at vi kjenner alle
i papirutgave og elektronisk,
sannheter. Humanity’s Team
samt en ukentlig email bulletin.
oppfordrer oss til å ekspandere
De selger produkter relatert til
våre nåværende trossystemer
cwg materialet og de arrangerer
til å inkludere nye tanker og
også seminarer, retreats og
konsepter. På denne måten har
workshops m.m.
vi mulighet til å komme der
Svært
mange
vi alle ønsker å komme til: en
mennesker stilte spørsmål når
verden med fred, glede, harmoni
de leste bøkene som: Hva kan
og ubegrenset feiring av livet.
jeg gjøre? Humanity’s Team
De fleste organisasjoner
er svaret på det spørsmålet.
som ønsker å skape en bedre
Mens Conversations with
verden gjør det ved å endre
God Foundation fokuserer
måtene vi oppfører oss på. Men
på selve innholdet i bøkene
dette er en kortsiktig løsning. Til
retter Humanity’s Team
forskjell fra dette vil Humanity’s
fokuset mer utover og jobber
Team fokusere på hva vi tror
for å endre verden på en mer
på. Hva vi tror på vil så igjen
aktiv måte.
automatisk endre hvordan vi
En transformasjon
oppfører oss. Dette er en mer
begynner
innenfra
og
langsiktig løsning.
arbeider seg så utover. Det
Et eksempel på
er ikke uten grunn at
dette er troen på
det er blitt sagt at
mennesket
som
Humanity’s Team mener at kjerneårsakene til
for å endre verden
jordens herskere, at
menneskehetens pågående konflikter og lidelser skyldes
må en begynne
jorden på en måte
med
seg selv. Og
er underlagt oss og
våre mest grunnleggende og hellige trossystemer.
på en måte er det
at den står til vår
dette som er i ferd
disposisjon som vi kan
med å skje. Svært mange
gjøre hva vi vil med. Det
de doktriner som med fordel burde
mennesker er blitt dypt berørt av all
har bl.a. ført til at vi har og holder på
bli avskaffet, slik som ideen om at
denne nye åndeligheten som vokser
å utnytte jorden på det groveste og som
vi er separate (Gud og andre er ”der
frem, deriblant bøkene til Walsch.
neppe kan fortsette stort lenger. Og det
borte” mens vi er ”her”), vi har rett
Disse bøkene har bidratt sterkt til at
er slike trossystem vi må endre for at vi
tankegangen (vår vei er den eneste
mange mennesker har fått et nytt syn på
skal kunne oppleve permanent endring.
veien) og troen på en sint, sjalu og
seg selv, sin neste og verden generelt.
Det er godt at vi har organisasjoner som
straffende Gud som bruker og ser
Og når vi mennesker forandrer det vi
prøver å få en stopp på utryddelsen av
gjennom fingrene bruk av vold som
tror på, vil vi også forandre vår måte
regnskogen for eksempel, men vår tro
konfliktløsning. Når kjernen i de
å oppføre oss på. Humanity’s Team gir
på oss selv som jordens herskere vil
fleste religioner er tilgivelse, aksept og
mennesker som selv har integrert et
neppe bli endret permanent av den
kjærlighet, vil alt på vår planet forandre
slikt syn og lever det ut og som ønsker å
grunn. Denne tanken om at vi kan gjøre
seg.
bidra til å dele denne nye spiritualiteten
hva vi vil med jorden skyldes at vi tror
Humanity’s Team vil skape
med andre mennesker en mulighet til
vi er atskilt fra den. Det vi gjør mot
rom for at den nye spiritualiteten
det i mer organiserte former.
naturen vil til slutt slå tilbake på oss
kommer frem på jorden ved å utdanne
av Henning Jon Grini
hjgrini@online.no
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kraft at den kan være med på å påvirke
verden permanent i en annen retning.
På baksiden av ”Tomorrow’s God” står
det følgende: ”Denne boken er ment
til å redde verden.” Og Humanity’s
Team er definitivt et ledd i det da boken
fokuserer mye på denne organisasjonen.
Det er vanskelig i vår tid å nå ut med
nye åndelige tanker, spesielt som
enkeltpersoner, men å organisere seg
slik Humanity’s Team har gjort, skaper
mye større gjennomslagskraft.
Conversations with God
bøkene har nå berørt over 7 millioner
mennesker. Vi ser konturene av
en
åndelig/spirituell
revolusjon.
Humanity’s Team kan spille en stor
rolle i denne revolusjonen, men det
avhenger av oss, mennesker som meg
og deg. Kanskje det kan være noe å
tenke på: å gjøre noe for Humanity’s
Team? Hadde det ikke vært flott å være
med på dette? Kanskje
er det dette mange har
ventet på og kanskje
venter vi på deg? •
Neale Donald Walsch
som er initiativtaker til
Humanity’s Team holder
seminar i Oslo 8 og 9 mai
(se annonse neste side).
Han vil også snakke
en del om Humanity’s
Team.
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I den siste boken til Walsch
Humanity’s
Team
”Tomorrow’s God” forutsies det at
kan kort beskrives som en ny
menneskeheten kommer til å skape en
verdensomspennende
bevegelse.
ny Gud (eller ny spiritualitet om man
Humanity’s Team er medlemsbasert og
vil) innen de neste 25 til 30 år, og den
har nå ca. 10 500 medlemmer fra hele
beskriver i detalj hvordan denne Guden
verden. Det er en ny bevegelse som
vil ”se ut” og hvordan den vil være
ønsker å skape grobunn for mennesker
forskjellig fra gårsdagens Gud. Og den
som ønsker åndelig aktivisme, i sitt
beskriver hvordan vi vil leve, hvordan
hjem, i deres lokalsamfunn, i deres
vår politikk og regjeringsmakt vil
land og i deres verden. Så Humanity’s
være, hvordan vår foretning og handel,
Team ønsker å samle så mange som
utdannelse, religion, forhold o.s.v. vil
mulig ”åndelige aktivister” som igjen
komme til å bli. Humanity’s Team er
kan dele det med andre det de selv har
også et hovedtema i boken.
fått del i gjennom Conversations with
For min egen del må jeg si det
God samtalene.
er en av de mest inspirerende bøker jeg
Det primære fokuset til
har lest på lenge. Ifølge boken vil vi
Humanity’s Team nå er å få på plass
hvis vi ikke utfordrer våre trossystemer
lederskap og infrastruktur og etablere
snart, bli utfordret av våre trossystemer
lokale Humanity’s Team grupper
selv! Når den nye spiritualiteten har
i land over hele verden. Målet er
nådd en kritisk masse på rundt 2 - 4
300 innen september 2004. Dette
% av menneskeheten vil utviklingen
skal bli steder for åndelige studier,
gå mye hurtigere. Det
vil være den første
dominobrikken
som
velter alle de andre. Og
det er virkelig fantastisk
det vi kan klare å oppnå
innen den tiden vi er
forespeilet, i hvert fall
ifølge det som står i
boken. Så min tro på
mennesket er meget
oppløftende og hvilket
potensial vi har er styrket
etter å ha lest denne
boken.
”Tomorrow’s
God” er beregnet å
komme på norsk høsten
2005 (Damm forlag).
Men du kan alt nå kjøpe
boken på engelsk via
Ildsjelen (se s. 39), ja
du kan til og med få den
gratis (se s. 28). Damm
forlag har også akkurat
kommet ut med den
forrige boken til Walsch.
Den heter ”De nye åpenbaringene”
Når vi mennesker forandrer
og boken tar et kritisk oppgjør
det vi tror på, vil vi også forandre
med dagens religioner samt
formidler et nytt syn på Gud.
vår måte å oppføre oss på.
Den anbefales på det varmeste og
kan også kjøpes via Ildsjelen (s. 39).
Humanity’s Team er hovedsakelig
personlig vekst, sosial interaksjon
basert på disse to bøkene.
og masse annet. Foreløpig fokuserer
Humanity’s Team har definert
Humanity’s Team mest på å informere
sitt motto, visjon, misjon og strategi til
og utdanne om den nye spiritualiteten
følgende:
til flest mulig interesserte mennesker
Motto: En samfunnsbevegelse for
og det jobbes derfor med å etablere
sjelen
spirituelle studiegrupper og spirituelle
Visjon: En verden hvor menneskeheten
følelsesgrupper. Når disse tingene har
virkelig erfarer enhet og det å være ett.
kommet mer på plass vil man gå videre
Misjon: Å fornye og gjenopprette vår
med en mengde andre tiltak som alt
forbindelse med Gud og hverandre.
er planlagt og som man kan lese om
Strategi: Å frigjøre menneskeheten fra
på den internasjonale hjemmesiden
vår undertrykkende tro om Gud, om
(www.humanitysteam.com).
livet, og om hverandre for å skape en
Humanity’s
Team
annerledes verden.
representerer en så stor organisert

Som bakgrunn for
denne
artikkelen
har jeg brukt boken
”Tomorrow’s God”, men
også en del annet som
bl.a. den internasjonale
hjemmesiden og da
spesielt en side som
heter: Your Dialog with
Neale.

I Norge er tidligere cwg
center Oslo gjort om til
Humanity’s Team Norge. I
styret sitter Kurt Oppdøl (tlf. 94310897),
Karine Dybvik (tlf. 92415271),
Astrid Sloreby (tlf. 41478620), Terje
Toftenes (tlf. 90585525). Interim
landskoordinator er Karine Dybvik (tlf.
92415271). Foreløpig er det 2 etablerte
sentre i Norge, et i Oslo og et i Trondheim.
Bergen, Stavanger, Tromsø og Moss holder
på å etablere egne sentre. Humanity’s Team
vil ha et første større medlemsmøte i Oslo
den 25 mai kl. 18, på UNITY (tidligere
AlternativSenteret) i Møllergata 23,
inngang fra Hospitalgata.
Ny web adresse er: www.humanitysteam.no
Humanity’s Team Norge tar i mot
medlemsregistreringer på:
medlemskap@humanitysteam.no
Medlemskapet vil ikke koste noe.
Eventuelt pengebidrag er noe man gjør
frivillig.
International webadresse:
www.humanitysteam.com

