
1. HVA KALLER DU DET 
SOM VANLIGST DEKKES 
AV BEGREPET “DET 
ALTERNATIVE”? HVA 
INNBEFATTER DET Å VÆRE 
“ALTERNATIV”? FINNES 
DET EN DEFINISJON, NOE 
GRUNNLEGGENDE SOM 
ALLE BØR/KAN ENES OM?

«Det alternative» har sikret seg en plass i 
dagligtalen som en sekkebetegnelse på en 
lang rekke aktiviteter. Det begynte i det 
stille på midten av 1970 tallet. Bølgene 
etter den politiske radikaliseringen 
som skjedde fra 1968 generasjonen og 
utover begynte å gi seg. Vietnamkrigen 
var over, den kalde krigen opphørte 
og det ble visst ikke væpnet revolu-
sjon i Norge likevel. Slusene stod åpne 
for å tenke motstrøms, det var rom for 
eksperimentering og mange grenser og 
barrierer var allerede brutt ned. I dette 
klimaet av forandring skylte en strøm 
av nye aktiviteter inn over den vestlige 
verden med akupunktur fra Kina, yoga 
og meditasjon og import av guruer fra 
India og en gjenoppfrisking av Europas 
okkulte tradisjoner med for eksempel 

en revitalisering og modernisering av 
astrologi.

«When the moon is in the seventh 
house, and Jupiter aligns with Mars, then 
peace will guide the planets and love will 
steer the stars. This is the dawning of 
the age of Aquarius...». Bortsett fra at 
de første referansene til astrologi er bare 
tull hadde likevel denne sangteksten fra 
Hair-musicalen en stor effekt. Verden ble 
introdusert til Vannmannens tidsalder. 

I flere tusen år har astrologer og andre 
kloke hoder vært klar over ulike tidsal-
dre med omtrentlig 2000 års varighet. 
Jesus markerte for eksempel Fiskenes 
tidsalder. Han kalte seg for mennes-
kefisker og fiskesymbolikken er flittig 
brukt i kristendommen. Dette innledet 
en 2000 år periode hvor mennesket var 
et kollektivt individ svømmende i en 
stor fiskestim. Individet er en moderne 
oppfinnelse skapt på ruinene av middel-
alderens feudalsamfunn. Med kapi-
talismenes framvekst begynte de store 
fiskene å spise de små. Industrialisering 
og konkurransesamfunnet oppstod, 
teknologi og vitenskap revolusjonerte 
samfunnet, og takket være despoter 
og diktatorer kulminerte dette med to 
verdenskriger. 

Vi er nå i overgangen til 
Vannmannens tidsalder. Nye impulser 
påvirker alle samfunnsområder; utdan-
ning, vitenskap, teknologi, politikk, 
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helse, miljø og religion og livssyn. 
Verdier knyttet til Vannmannens tegn 
begynner å sette en undertone til tenk-
ning og livsorientering. Den røde tråden 
er helhetstenkning. Individet skal finne 
sin plass i felleskapet, og med plass til 
alle basert på humanisme og høye idea-
ler. Dette er de intelligente løsningers 
tid med rom for å tenke utradisjonelt 
og nytt og med en egen kjærlighet til 
teknologiske løsninger.

Dannelsen av FN er uttrykk for 
større globalt ansvar på det politiske 
plan. Fotografiet av jorden sett fra 
verdensrommet er kanskje det ultimate 
symbolet på Vannmannens tidsalder. 
Det er åpenbart at vi deler denne plane-
ten og at menneskeheten er én stor fami-
lie. Med TV, internett, mobiltelefoner og 
eksplosjonen i informasjonsteknologi er 
menneskeheten blitt knyttet sammen på 
måter som få år tilbake ville vært science 
fiction.

  «Det alternative» er en del av denne 
kollektive impulsen i vår tid, og spesielt 
innenfor helse, livsstil og religion og med 
store undergrupper i hver kategori.  

Innen helse finner vi alternativ medi-
sin eller naturmedisin. Mange har sett 
sitt snitt til å kvitte seg med traurige 
jobber og heller bli veileder for andre. 
Det oppleves både meningsfullt og gir 
en mer spennende hverdag. Terskelen 
for å kalle seg alternativ terapeut er så 
lav at hvem som helst kan i prinsippet 
ta syke i kur. Selv om Kvakksalverloven 
er ment å beskytte befolkningen mot 
sjarlataner og uautorisert helsepersonell 
er det likevel fritt fram for det meste. 
Det flommer over av helseprodukter, 
helsekostforretninger spretter opp som 
paddehatter med hyllene fulle av kost-
tilskudd og helseprodukter man ikke 
kan være foruten. Alternativ medisin 
er kommet for å bli, og over halvparten 
av befolkingen har oppsøkt alternativ 
behandling.

  Livsstil er knyttet til interesse for 
større kontakt med naturen og med 
ønske om større grad av økologisk dyrk-
ning, selvberging, miljøbevissthet og 
mer human behandling av dyr. Det 
siste har ført til at mange velger vege-
tarisk mat for å redusere dyrenes lidelse, 
pluss at ingen miljøgevinst er større enn 
å boikotte kjøttindustrien.  

Alternativ livsstil har ført til, om 
ikke så mye i Norge, men i naboland 
som Danmark, Italia og andre steder i 
verden, til ulike alternative samfunn, 

eksperimentering med kollektive bofor-
mer og realiseringen av flere velfunge-
rende økosamfunn.

Den religiøse delen av det alterna-
tive er nok den mest dominerende. Det 
grunnleggende er brytningen mellom 
hva den franske filosofen Bergson kalte 
statisk og dynamisk religion. Statisk reli-
gion er dogmatisk og knyttet til tradi-
sjoner, hierarkiske kirkesamfunn og 
hvor kritiske spørsmål og å tenke selv 
er tabu. Dynamisk religion er sannhets-
søking uavhengig av tradisjoner og på 
frie vilkår. I et slikt perspektiv oppstår 
ofte et helhetssyn på at alle religioner i 
sin essens går ut på det samme, og den 
enkelte er ansvarlig for sin egen ånde-
lige utvikling. Det alternative har også 
sin dose av statisk religion med en lang 
serie av berømte og andre mindre kjente 
sekter, korrupte guruer og skandaleom-
suste karismatiske ledere.   

Selvutvikling involver også en lang 
rekke aktiviteter som yoga, meditasjon, 
astrologi, psykoterapi og med en åpen 
dør til det oversanselige med spådom, 
kanalisering og healing.

Flere av disse aktivitetene er i ferd 
med å bli absorbert av samfunnet. Yoga 
kan knapt kalles alternativt lenger, men 
er blitt en vanlig treningsform og tilbys 
på de fleste treningssentre og anbefa-
les hyppig av leger. Det alternative er 
derfor en flytende betegnelse og tids- og 
konjunkturbestemt. Likeledes det å være 
alternativ en subjektiv vurdering og er 
avhengig av hvor mye en involverer seg i 
disse aktivitetene. Noen har det som en 
interesse, andre på deltid og enkelte på 
heltid og klarer å lage et levebrød av det 
alternative som terapeut, lærer, skribent, 
økobonde eller selger av helseprodukter.  

2. HVORDAN SER DU FOR 
DEG VEIEN VIDERE FOR DET 
ALTERNATIVE HER I NORGE? 
OG I VERDEN FOR ØVRIG?

I likhet med samfunnet for øvrig vil det 
bli stadig vanskeligere å la de hundre 
blomster blomstre. Det er slutt på de 
tider hvor det bare var å åpne sin egen 
kjøpmannsbutikk. I dag dominerer 
kjedene og i Norge finnes det i realite-
ten kun tre kjøpmenn. Dessverre gjel-
der dette nærmest alle bransjer, med en 
voksende strømlinjeforming og stadig 

mindre rom for individualitet. Dette vil 
også sette sitt preg på det alternative med 
en voksende grad av kommersialisering 
og hvor kjeder og krav om profesjonali-
sering vil ta over.

Internett kan komme til å endre 
hele kursmarkedet. Allerede i dag kan 
vi se Deepak Chopra, Caroline Myss, 
Dwayne Dyer, Louise Hay og topp fore-
dragsholdere på Youtube gratis. Å møte 
mennesker bli stadig mer overlatt til vår 
digitale verden. Dette er helt i tråd med 
Vannmannens ånd, og ikke alle sider ved 
dette tegnet er like positive. 

Å være seg selv er i realiteten vår aller 
største åndelige forpliktelse. Personlig 
frigjøring fra frykt, selvforakt, ensom-
het og hva som ellers hemmer, er en 
meningsfull helbredelsesprosess og fører 
ofte over i det alternative. Gjerne etter 
en krise hvor livet plutselig ikke går helt 
etter planen som ved sykdom, arbeids-
løshet, skilsmisse, eller i ren desperasjon 
for å finne en dypere mening enn hva 
forbukersamfunnet kan tilby ut over 
overfladiskhet og tomhet.

Forbrukersamfunnets idealer om 
behovstilfredsstillelse har allerede smit-
tet over på det alternative og ført til en 
form for fiksering på personlig velvære 
som ville fått selv Narcis til å rødme. 
Det er en utfordring å se forskjellen på 
tilfredstillelse og tilfredshet, og mellom 
egodyrkelse og selvrealisering.

Like mye som vi bør vende mer 
tilbake til naturen, bør vi også vende 
tilbake til våre spirituelle røtter knyttet 
til tidløs åndelig kunnskap formidlet av 
mestre til alle tider. I så henseende er det 
ingenting nytt i den spirituelle impulsen 
innen det alternative, men det som vil 
være nytt vil være å praktisere det.  

Utfordringen for det alternative er å 
fortsatt bestå og ivareta verdier og egen-
art, og motstå presset om å bli absorbert 
av en kultur som vil forflate alt og pakke 
det i salgbare produkter med flotte 
etiketter og prangende reklame.

Fiskenes tidsalder hadde et stort 
potensial hvis de høyere eller positive 
sidene ved dette stjernetegnet hadde 
kommet til uttrykk som nestekjærlighet, 
barmhjertighet, medfølelse og nettopp 
de idealene Jesus personifiserte. Like ille 
som det gikk med Jesus gikk det også 
med budskapet hans. Jesus var selvsagt 
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aldri kristen, og kan neppe holdes 
ansvarlig for hvordan kristendommen 
ble en maktsyk religion som gjennom 
århundrer fremmet skyldfølelse, frykt, 
undertrykkelse, fordømmelse og ånde-
lig konformitet. Det var snarere de 
lavere sidene ved dette tegnet som kom 
til uttrykk med slavehold, puritanisme, 
kolonialisering og en lang rekke blod-
dryppende kriger.

En bør derfor ikke ta det for gitt at det 
er de høyere sidene ved Vannmannens 
tidsalder som ligger og venter. De lavere 
sidene ved Vannmannens tidsalder vil 
være en form for kapitalistisk verdens-
kommunisme hvor en internasjonal 
finanselite gjennom et globalt nettverk 
av finansinstitusjoner og multinasjonale 
kooperasjoner styrer og eier alt. Vi er 
på god vei mot at globaliseringen blir 
total, nasjonalstatene forsvinner og alle 
varer og arbeidskraft konkurrerer på ett 
stort globalt marked. Gjennom obligato-
risk mikrochipping av befolkningen og 
datateknologi kan kontrollen med hvert 
enkelt individ styres ned til hver minste 
detalj.  TV og massemedia har i dag et 
rimelig bra grep på å styre hvordan folk 
flest tenker, men denne form for hjer-
nevask kan bli enda mer fullkommen. 
George Orwell og Aldous Huxley er 
kanskje de største profetene for hvordan 
fremtidens samfunn kommer til å bli, 
men det trenger ikke gå slik. Det er opp 
til oss.

     

3. HVIS DU SKULLE 
OPPSUMMERE 
UTVIKLINGEN INNEN 
ALTERNATIVBEVEGELSEN 
DE SISTE 30 ÅRENE, HVOR 
SYNES DU VI STÅR I DAG 
SETT I FORHOLD TIL 1980-90 
ÅRENE? 

Vi står på en terskel av voksende aksept. I 
1980 og 90 årene var vi fortsatt pionerer. 
Yoga, fotsoneterapi, akupunktur, tai-chi, 
astrologi, krystaller, feng shui var nytt og 
eksotisk. Det var en grasrotbevegelse som 
vokste fram. Tidsskrifter som Alternativt 
nettverk, nå Visjon og senere Ildsjelen 
og Medium så dagens lys, Bokklubben 
Energica ble etablert og de første alterna-
tivmessene dukket opp. Stadig flere blir 
introdusert til det alternative og med 

økende integrering i samfunnet til følge. 
Helt stuerent er det fortsatt ikke, men 
det er en levende blomstereng med masse 
spennende vekster og en god del ugress. 

4. AV OG TIL KAN DET FØLES 
SOM OM DET ALTERNATIVE 
HAR KOMMET LITT INN 
I EN BAKEVJE. DE STORE 
MESSENES TID ER KANSKJE 
FORBI? FINNES DET NYE 
STEDER DET ALTERNATIVE 
LIVSSYN KAN UTTRYKKE 
SEG? 

En ulempe med internett og revolusjo-
nen innen informasjonsteknologi er en 
gigantisk pulverisering av informasjon. 
Den gang NRK hadde én TV-kanal, og 
alle i et lokalmiljø leste samme avis var 
det et langt større informasjonsmessig 
fellesskap. I et nabolag sitter nå alle og 
ser på 100 ulike TV stasjoner fra hele 
verden. Mens naboen ser på Al Jazeera, 
sitter andre og hører på selvutviklingsfo-
redrag, mens andre er på Facebook eller 
surfer på bølgene av et hav av internett-
sider. I dag abonnerer alle på sin egen 
virkelighetsoppfatning, og det alter-
native er en nisje for de spesielt inter-
esserte i likhet med tusenvis av andre 
spesialinteresser.

Et alternativ vil være å bryte ut av 
denne informasjonspsykosen og starte 
nye bofellesskap og samfunnsformer 
som i mindre grad er avhengig av det 
øvrige samfunnet, i den grad dette er 
mulig. Dhamanhur i Nord Italia er et 
inspirerende eksempel til etterfølgelse 
hvor ideer om en ny samfunnsmodell 
med vellykket resultat er satt ut i livet.

5. HVA TROR DU OM 
LIVSSYNS ORGANISASJONER 
SOM HOLISTISK FORBUND? 
ER DET VIKTIG Å 
ORGANISERE SEG PÅ DENNE 
MÅTEN?

  

Jeg var med i de innledende planleg-
gingsmøtene i etableringen av Holistisk 
Forbund og mitt syn ble nedstemt 

allerede på et tidlig tidspunkt. Jeg mente 
og mener fortsatt at HF burde gått 
mer i retning av et trossamfunn med 
en tydeligere definert trosbekjennelse 
og etiske grunnregler for en moderne 
levende spirituell praksis. Isteden ble 
HF en paraplyorganisasjon som skulle 
favne alt og alle og har endt opp som 
en tannløs flopp på grunn av mangel på 
innhold. Kristendom er tese, Human 
Etisk Forbund er anti-tese. Vi har bruk 
for syntesen som ivaretar det beste fra 
kristendommens åndelige røtter og 
humanetikernes vitenskapelige og 
kritiske perspektiv, og til en moderne 
form for spiritualitet. HF har endt opp 
som en overfladisk løsning med minimal 
appell og som på ingen måte ser ut til å 
kunne utfordre Human Etisk Forbund 
med sine 80 000 medlemmer.

  Det ville ha hjulpet med en karis-
matisk leder innenfor det alternative til å 
trekke noe slikt i gang, men i fraværet av 
dette må vi kanskje ta til takke med de 
trossamfunnene som eksisterer allerede 
innen teosofi, buddhisme og gjerne også 
antroposofien, som bør få all kreditt for 
å ha vært alternative lenge før begrepet 
var oppfunnet. Antroposofene har vist 
en imponerende handlekraft og satt 
mange av Rudolf Steiners ideer ut i prak-
sis på en lang rekke områder som blant 
annet skole, jordbruk, helseprodukter, 
medisinske klinikker og institusjoner 
for psykisk utviklingshemmede og med 
en dyptgående påvirkning av samfun-
net. Dagens alternativbevegelse er ikke i 
nærheten av en slik merittliste, fordi det 
mangler et samlende fokus.
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6. MEDIA HAR I DET 
SISTE HATT EN DEL 
NEGATIVE OPPSLAG OM 
DET ALTERNATIVE. ER 
DET VIKTIG Å SØKE Å BLI 
AKSEPTERT OG RESPEKTERT 
AV STORSAMFUNNET, 
ELLER STÅR VI STERKEST PÅ 
UTSIDEN?

Programmet: Folkeopplysningen på 
NRK var en kalddusj for mange alter-
native terapeuter. Å etterspørre empi-
risk etterprøvbarhet og vitenskapelig 
dokumentasjon på alternativ medisin er 
både relevant og berettiget. Placebo spil-
ler utvilsomt en vesentlig rolle i mange 
former for behandling, også etablert 
medisin for den saks skyld. Programmet 
hadde en høy «humbug-faktor» hvor 
målet var å komme til en slik konklu-
sjon med de fleste behandlingsformene. 
Dette lykkes dessverre i stor grad, og det 
trengs en god dose selvkritikk innenfor 
alternativ medisin.   

Å søke aksept fra storsamfunnet er 
ønskelig, men ikke et mål i seg selv. Det 
viktigste er å ha størst mulig kvalitet i 
det fagfeltet en driver innenfor, og da 
vil anerkjennelse komme av seg selv. I 
det lange løp kan en terapeut kun over-
leve ved å ha gode resultater og fornøyde 
pasienter. Likeså en lærer eller kurs-
holder kan kun holde det gående med 
deltakere som føler at de får noe igjen 
for pengene. I så henseende er dette et 
selvregulerende marked og som trives 
best med litt anarkistiske tilstander. 
Publikum må selv utvikle kritisk sans. 
Slik det er forskjell på leger, gjelder også 
det for alternative terapeuter. 

7. HVOR VIKTIG ER 
PERSONLIG SPIRITUELL 
VEKST SETT I FORHOLD 
TIL DE GLOBALE 
UTFORDRINGENE VI STÅR 
OVERFOR?

Altavgjørende. Vi får det samfunnet vi 
fortjener, og samfunnet er et speilbilde 
på det moralske nivået i befolkningen. 

I praksis koker dette ned til hvert enkelt 
individs personlige ansvar. 

Peter Russell i den glimrende boken 
og foredraget «Global Brain» fra 1982 
påpeker at Jorden er angrepet av kreft, og 
vi er kreftcellene. (Finnes på Youtube!) 
Han illustrerer dette ved å vise et flyfoto 
av en storby og et mikroskopbilde av kreft-
celler med slående likhetstrekk i struktur 
og voksemåte. Normale celler i kroppen 
mottar informasjon fra kroppens overord-
nede plan for sunnhet og balanse og føyer 
seg etter disse instruksjonene. Kreftceller 
derimot er en form for «biologisk egoisme» 
med celler som vokser vilt uten hensyn til 
organismen de er en del av. Dette er også 
slik vi behandler jorden. Vi forsyner oss 
hemningsløst av jordens ressurser og har 
et økonomisk system som definerer slike 
ressurser som gratis og ubegrensete. Dette 
er ikke særlig klokt, og en trenger ikke 
være synsk for å se at økosystemet før 
eller senere vil bryte sammen dess mindre 
jorden blir helbredet for homo sapiens.

Spirituell vekst blir av mange oppfattet 
som en jakt på spektakulære opplevelser 
og kan lett degenere til en form for ånde-
lig materialisme ledet av et ego som søker 
stadig mer tilfredstillelse og sansemessig 
nytelse. I så henseende er ekte selvrealise-
ring egoets ultimate skuffelse. Å virkelig-
gjøre, komme i kontakt med og utfolde 
vår egen essens er det eneste som er verdt 
å trakte etter. Jon Schau, Anita Moorjani, 
Iben Alexander, Mellen-Thomas Benedict 
og andre har fått sine liv transformert 
og radikalt helbredet gjennom et kort 
øyeblikks kontakt med denne kilden i 
oss gjennom sine nær døden opplevelser. 
Yogier, mystikere og all verdens åndelige 
tradisjoner har unisont berettet om det 
samme. 

Det er mulig vi står på terskelen til 
et paradigmeskifte med en totalt endret 
virkelighetsoppfatning: Erkjennelsen av 
at bevissthet er kilden til alt. Dette vil 
avskaffe reduksjonistisk og materialistisk 
vitenskap og stadig større deler av mennes-
keheten vil innse at vi er alle ett, og at det 
vi gjør mot andre gjør vi dypest sett mot 
oss selv. Ved å forlate en samfunnsmodell 
basert på frykt, konkurranse og alles kamp 
mot alle til fordel for et samfunn basert 
på kjærlighet, trygghet og tilbakevending 
til naturens orden er det mulig å skape 
en ny fremtid. En slik transformasjon må 
skje i hvert enkelt, og hvis det skjer med 
ti prosent av menneskeheten vil det være 
nok til å transformere resten.

 

 
8. MANGE MENER AT 
FOKUS PÅ PERSONLIG 
VEKST OG UTVIKLING 
ER NAVLEBESKUENDE. 
HVORDAN TENKER DU 
AT VI KAN INTEGRERE 
SELVUTVIKLING OG GLOBAL 
SAMVITTIGHET?

Hva som er spirituell vekst trenger å bli 
definert tydelig, og vi trenger lærere til 
å kunne formidle dette og gi veiledning 
for en slik praksis. Vi trenger ikke finne 
opp kruttet på nytt, men det er nok å 
vende seg til de genuine åndelige tradi-
sjonene som finnes allerede og denne 
problemstillingen er fyldig behandlet 
gjennom alle tider. Lao Tzus bok, Tao 
Te Ching bør ligge på alles nattbord.

9. HVA MENER DU ER 
ET REALISTISK MÅL FOR 
ALTERNATIVBEVEGELSEN 
I ÅRENE FREMOVER? HVA 
SYNTES DU ER NEGATIVT 
OG HVA SYNTES DU ER 
POSITIVT?

Spirituell vekst som nevnt over er det 
helt sentrale. Alternativbevegelsen bør 
sette seg som mål å formidle denne 
kunnskapen om hvem vi er, hva bevisst-
het er og hva en genuin spirituell prak-
sis innebærer. Et åpenbart problem er at 
dette ikke er så lett å definere. Spirituell 
vekst er ikke som å klatre på toppen av 
et fjell og bare man tar tiden til hjelp og 
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jobber hardt så kommer man til topps. 
Det nytter ikke å bite tennene sammen 
og meditere til man blir blå i ansiktet og 
til slutt blir man selvrealisert. Å bli selv-
realisert er i grunnen veldig enkelt, det 
er å gi slipp og være seg selv. Eller sagt 
på en annen måte, selvrealisering er lett 
for den som ikke har noen preferanser.

Mange lærere har formidlet denne 
kunnskapen på en mesterlig måte. Selv 
har jeg særlig sans for Deepak Chopra. 
Få uttrykker denne visdommen så presist 
og i et moderne og vitenskapelig språk 
som ham. Jeg tror fenomenet om nær 
døden opplevelser har en spesiell kraft i 
å illustrere vår bevissthetsmessige natur. 
Anita Moorjanis bok, Dying To Be Me, 
som snart kommer på norsk, har et 
enormt potensial til et paradigmeskifte 
fra egobasert virkelighetsoppfatning til 
et spirituelt perspektiv.

Det negative er selvopptattheten og 
mangel på en dedikert spirituell praksis. 
Det finnes en egen arroganse og bedre-
vitende holdning som kommer med å ha 

sett litt av lyset, forstått noen sannheter 
og tilegnet seg litt esoteriske kunnska-
per hvis dette ikke fører til at man blir 
en mer vennlig, kjærlig og inspirerende 
person å være sammen med. Det positive 
er i den grad denne form for kunnskap 
fører til handling. Foreløpig er det skapt 
en åpning og et stort potensial finnes i 
det alternative for vekst og endring. Vi 
har kommet langt ved å bli kvitt dogma-
tisk religion som har dominert verden i 
tusenvis av år. Vi har åpnet for å tenke 
selv, men veien videre trenger veiledning 
og en tydelig retning.

10. HVA ER DINE EGNE 
VISJONER FOR FRAMTIDEN?

Inelia Benz en eksepsjonell lysarbeider 
som ønsker å bidra til å høyne bevisst-
heten på jorden. Dette er en målset-
ting og visjon jeg gjerne tilslutter meg. 

I følge henne er det mange lysarbeidere 
på jorden i dag, og vi lever i en drama-
tisk tid hvor det foregår en maktkamp 
mellom lyset og mørkets krefter. Det 
sistnevnte er et undervurdert område 
og det er naivt å lukke øynene for en 
kritisk analyse av makt og beslutnings-
prosesser i samfunnet. Denne form for 
fakta er viktig å tilegne seg, men det er 
lett å bli sugd inn i fordømmelse, frykt 
og fiendebilder. 

Verden er perfekt som den er. Det har 
alltid vært konflikter, lidelse, undertryk-
kelse og problemer på jorden, og det er 
kanskje derfor vi er her? Det er på denne 
bakgrunn det er mulig å møte utfordrin-
ger som neppe finnes i en verden hvor 
alt er harmoni, fred og fordragelighet fra 
morgen til kveld. Hva er vel en film uten 
drama eller en kriminalroman uten et 
par saftige mord? Slik er det kanskje også 
med livet, og uten utfordringene ville det 
rett og slett bli kjedelig.      •

 «At vi overhodet finnes er en komplett umulighet, men hvis dette er mulig, 
er min toleranse for hva som ellers er mulig ganske stor.» - Christian Paaske
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