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Lige nu står vi midt i store omvæltninger, fordi klima, 

biodiversitet, natur & miljø er er ved at vælte omkuld. 

Det kan resultere i store folkevandringer og 

internationale stridigheder.  

Religionerne har en stor og vigtig rolle i, hvordan livet forstås, og 

de beslutninger og handlinger, som mennesker udfører. Bliver 

omvæltningerne kaotiske og dæmoniske eller bliver de gennemført 

med næstekærlighed?

Sidst der var store folkevandringer i Europa, blev religionerne 

brugt til at retfærdiggøre kongernes magt. Det var vigtigt for dem at 

have en stærk gud, som legitimerede kongens guddommelige ret til 

at herske frem for nogen anden.

Det var årene fra omkring 400 til omkring 800. Altså mere end 

1.000 år siden.

“Om det så var den kristne gud eller en gud, som byggede på 

ældgamle ritualer, eller et hav af guder, var i virkeligheden sagen 

underordnet i den voldelige virkelighed som var hverdag for 

rytterhærene i folkevandringstiden. Religion var i høj grad en 

ledelsesstrategi”. (Næsten ordret citat fra “Viking” af Jeannette 

Varberg)

Religionerne blev dengang brugt til at retfærdiggøre meget store og 

blodige omvæltninger. 

I dag bør vi bruge religionerne til at retfærdiggøre de nødvendige 

og tilstrækkelige omvæltninger indenfor produktion, forbrug og 

politik, så vi får reddet livet, klimaet og helheden.
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Retfærdiggør omvæltninger



Tidens store spørgsmål er:

 

Hvem redder klimaet, biodiversiteten  

og natur & miljø?

Kan de religioner, vi har til rådighed nu, give svaret 

eller er vi nødt til at skabe en ny religion?

Ved hjælp af denne bog og Det Grønne Religionsspil kan du 

vurdere om du vil bruge religion i kampen for et bedre klima - og 

eventuelt blive inspireret til at skabe en ny grøn og bedre religion!

God kamp!
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Hvorfor, hvad og hvordan er 3 vigtige spørgsmål, som du 

får svarene på her.  

Hvorfor skal du lave din egen religion?

Det har vi 2 gode svar på:

1. Du kan lave din egen religion for at lære hvad en religion består 

af. Ligesom man bedst lærer hvad en elmotor går ud på ved at 

lave en selv, så lærer man rigtig meget om religioner ved at lave 

en selv.

2. Du kan skabe en bæredygtig religion. Lige nu er der virkelig 

brug for den sammenhængskraft, som en bæredygtig religion 

kan give.

Hvad er en religion?

Gennem religioner forholder man sig til meningen med livet og 

døden - og vejen dertil -  ved hjælp af det himmelske. Det 

himmelske er modsætningen til kaos og er det religiøse bud på 

omdrejningspunktet i et meningsfyldt og velordnet kosmos.

Religioner giver mening til det meningsløse i livet og giver dermed 

hjælp og håb for rigtig mange mennesker.  

Religioner giver desuden 

sammenhold og fællesskab 

for grupper af mennesker - og 

endda hele samfund - i 

kampen for det, der er helligt.

De vigtigste områder i en 

grøn religion er Meningen 

og Vejen. Livet er helligt, og 

meningen med livet er at 

bevare og udvikle det.  

Og vejen dertil går gennem 

omsorg for og kærlighed til livets forudsætninger, nemlig klima, 

natur og biodiversitet.

Hvordan laver man en religion?

Der er 6 vigtige områder i enhver religion, som man skal huske at 

få med: Det himmelske, Kaoskræfter, Vejen, Det jordiske, 

Meningen og Himmelsk kontakt.  

Gennem himmelsk kontakt åbnes der for åbenbaringer, og netop 

åbenbaret indsigt er det helt specielle i religioner. Åbenbaret viden 

går ud over almindelig menneskelig erfaring og videnskab.
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 Jo længere væk vi kommer fra det himmelske foroven i den runde 

model, og jo nærmere vi kommer til det jordiske for neden, jo mere 

finder du elementer i religionerne, der er i enhver kultur. For al 

religion er kultur, men ikke al kultur er religion.

Det er godt at kende nogle typiske religioner, som man kan plukke 

fra. 

I dette kapitel får du præsenteret kristendom, islam, buddhisme og 

nordisk religion og i næste kapitel får du forklaringer til kortene i 

Det Grønne Religionsspil. Kortene fortæller noget vigtigt om 

religionerne og er en nyttig tjekliste. 

Når du er nået så langt, at du kan lave et sæt kort til den nye 

religion, er du godt på vej.

Men at lave en religion kræver meget mere end at lave et sæt kort. 

Ud over at få kortene på plads, skal der også intuition, åbenbaring 

og magi ind i religionen.

Vi har lavet spilleplader og spil, der kan hjælpe med det intuitive, 

men det er svært at lave en opskrift på åbenbaringer og magi . Vi 

har dog forsøgt at give vejledning til hvordan man laver en 

profetisk vision i næste kapitel. 
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Du kan plukke det, du synes er bedst i andre religioner: Etik, 

ritualer og myter - og rette det til, så det passer ind i din forestilling 

om den rette religion. Religionerne har nemlig fortællinger, 

ritualer, højtider, helligsteder, guder og meget mere som de har 

plukket fra andre religioner. 

★ Historierne om Adam & Eva, Noah, Abraham, Moses og David 

er brugt på en måde i Toraen, på en anden måde i Bibelen og på 

en tredje måde i Koranen. 

★ Den kristne påske fejres samtidig med den jødiske påske, der 

oprindelig var en kanaanæisk frugtbarhedsfest.

★ Fejringen af Jesus fødselsdag foregår på samme tid, som 

romerne fejrede Saturn og vikingerne fejrede jul.

★ Kabaen i Mekka var valfartssted hundredvis af år før Islam 

gjorde valfarten til en af troens 5 søjler.

★ Buddhismens tro på reinkarnation og karma har de plukket i 

Hinduismen.

Traditionen med at vælge det bedste ud fra andre religioner, kan 

du fortsætte. Tag hvad du kan lide til din egen religion.

Spillekortene gør det nemt at plukke fra religionerne og lave din 

egen kombination.
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Forskellige religioner har forskellige svar på store spørgsmål.  

Og forskellige forfattere beskriver det forskelligt. 

Vi giver her vores modige vurdering af forskelle og ligheder mellem 4 religioner.

De 4 religioner er uddybet på de følgende sider.
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SPØRGSMÅL KRISTENDOM ISLAM BUDDHISME NORDISK RELIGION

Hvor stor betydning har patriarkalsk 
kultur?

Stor Stor Stor Stor

Er tiden lineær eller cirkulær?
En tidslinje fra skabelse 

til dommedag
En tidslinje fra skabelse 

til dommedag
Cirkulær Cirkulær

Hvor stor betydning har helligskrifter? Stor Stor Medium Ingen

Hvor stor betydning har loven og 
budene?

Medium Stor Medium Ingen

Hvor stor betydning har tradition og 
sædvane?

Medium Stor Medium Medium

Hvor stor betydning har opkald til det 
himmelske?

Medium Stor Stor Medium

Hvor stor betydning har ofringer? Ingen Ingen Medium Stor

Hvor stor betydning har magi og 
mirakler?

Medium Ingen Ingen Stor

Indgår mission? Ja Nej Ja Nej



Kristendommen er en historisk beretning om 

Gud, der skaber verden og mennesket, men så 

bliver mennesket ulydig med syndefaldet og 

spiser af det forbudte æble. 

Derfor giver Gud dem loven (de 10 bud), så de 

kan gøre det gode, som Gud vil, men han indser, 

at de ikke er i stand til ved egen hjælp at være så 

perfekte. Der skal et guddommeligt offer til at 

forsone mennesker og Gud, så han sender sin søn 

Jesus med budskabet om frelse og fred på jorden. 

Jesus strammer loven, så mennesket indser, at 

det er umuligt for det enkelte menneske at 

forsones med Gud, men da Jesus lider døden i korsfæstelsen og 

genopstår fra døden, forstår mennesket, at Guds søn ved sit offer 

har taget synden på sig og forsonet os med Gud. 

Nu lever det kristne menneske i troen på, at Guds kærlighed 

strømmer frit, så mennesket kan være næstekærlig mod sine 

medmennesker. Døden er overvundet med genopstandelsen, og vi 

kan se en ende på historien ved dommedag, hvor Jesus kommer 

igen og dømmer levende og døde på deres tro. 

Kan kristendommen gavne klima, natur 
og miljø?
“Da skabte Gud to mennesker, som lignede ham. De blev skabt 

som mand og kvinde. Gud velsignede dem og sagde: »Formér jer 

og bliv mange, bred jer over hele jorden og tag den i besiddelse! 

Hersk over fiskene, fuglene og alle de andre dyr på 

jorden.« (1.Mosebog 1,27-28). 

Den himmelske orden i kristendommen tager udgangspunkt i 

skabelsen, hvor mennesket og naturen bliver sat i relation til 
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hinanden. I 1. Mosebog kapitel 1 bliver mennesket sat til at herske 

over naturen, men at herske kræver magt, og magt har det med at 

korrumpere mennesker, så de mister meningen med livet. I det 

tomrum kommer kaoskræfterne til at dominere, så grådighed, 

materialisme og egen vinding bliver legale kræfter i en udnyttelse 

af naturen. 

Der er også en anden opfattelse i beretningen om Adam og Eva: 

Gud satte mennesket, Adam, i Edens have for at han skulle passe 

den (1.Mosebog 2,15). Når vi passer på naturen, så bruger 

mennesker deres evner for omsorg og empati, så de gensidigt kan 

opbygge hinanden og finde mening i et skabende fællesskab. 

Kan kristendommen formidle en kontakt til de himmelske 

kræfter, så mennesker på hele jorden forenes i kampen for klima 

og biodiversitet? Det er en kamp mod kaosmagter som driver vækst 

og materiel rigdom på klimaets bekostning, så hvad er 

kristendommens vej til det bæredygtige samfund? 
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Islam er bygget på 5 søjler (arkân al-islam):

1. At bevidne, at der kun er én Gud, Allah, og at Muhammad er 
Hans sendebud (shahâda), 

2. at forrette bøn (salât), 

3. at betale socialskat (zakât), 

4. at faste i måneden Ramadan (sawm) 

5. og at tage på pilgrimsfærd (hajj)

Islam er stiftet af profeten Muhammed omkring år 610. 

Muhammed havde fastet og mediteret i en grotte på Hira-bjerget 

uden for Mekka og fik en åbenbaring af den gud, “der er større”. 

Muhammed var inspireret af jødedommen og kristendommen og 

oprørt over den stigende sociale ulighed i Mekka, hvor den 

herskende stamme ikke tog sig af enkerne og de fattige. Han var 

ligeledes forarget over samlingen af gudestatuer i Mekka, som var 

genstand for en primitiv kult. 

Muhammed fortalte om sine åbenbaringer og gik i kamp mod 

herskerne i Mekka, destruerede statuerne og gjorde bygningen til 

kultcentrum (Kabaen) for den nye religion. I 622 flygtede han til 

Yathrib (senere Medina i 622, “profetens by”), hvor han 

organiserede et samfund med fælles bøn, faste, omfordeling af 

rigdom gennem skat og en ny social orden. 622 er år 1 i den nye 

kalender. 

Herefter overvinder han Mekka i 630 og tager på pilgrimsfærd til 

Kabaen. Efter Muhammeds død i 632 opstår der 2 hovedretninger i 

Islam: sunni og shia. Muhammeds åbenbaringer var nedskrevet, 

men blev først samlet senere. På grund af en meget hård deadline 

kunne redaktionen ikke blive enige om rækkefølgen af 

åbenbaringen, så de blev samlet efter længde med de korteste først 

- i Koranen. I 700-tallet redigerede og samlede man beretninger 
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om Muhammeds gøren og laden (Hadith), som blev en rettesnor 

for muslimers handlinger.

Islam er ikke en ensartet størrelse og der er mange måder at være 

muslim på. 

Nogle ønsker, at Islam skal have betydning på alle områder af det 

sociale og politiske liv, andre ønsker at begrænse det til det 

personlige - og andre igen er ret ligeglade.

For Islam - og alle andre religioner - gælder dette: Der er store 

forskelle fra land til land, fra tradition til tradition og fra de lærde 

og til almindelige mennesker.

Kan Islam gavne klima, natur og miljø?
I et interview med den danske imam Abdul Wahid Pedersen 

udtaler han: »I både jødedommen, kristendommen og islam 

baserer Jorden sig på Guds skabelse. Og hvis ikke vi respekterer 

Guds skaberværk, respekterer vi ikke Gud. Derfor er den globale 

opvarmning ikke bare et klimaspørgsmål, men dybest set også et 

religiøst spørgsmål. Og en religiøs forpligtelse at gøre noget 

ved.« (”Klimakampen er en muslimsk pligt”, Information 2016). 

I den himmelske organisering af forholdet mellem Allahs 

skaberværk og mennesket står der i Koranen:  

”Himlen har Han rejst, og Han opstillede vægten, for at I ikke 

skulle være overmodige, når I vejer.” (Koranen, Sura 55, 7-10). 

Vægten kommer ud af balance, når mennesket i uvidenhed skader 

klimaet ved at overforbruge ressourcerne uden respekt for den 

skabte orden. 

Kaoskræfterne ligger i menneskets uvidenhed: ”Vi tilbød 

himlene, jorden og bjergene at forvalte det betroede gods; men de 

nægtede at tage byrden på sig og veg ængsteligt tilbage for den. 

Men mennesket tog den på sig. Mennesket handler uret og er 

uvidende” (Koranen, 33:72). 

Derfor må mennesket vejledes og finde meningen i at følge 

profetens sunna (hvad Muhammed sagde og gjorde, tillod og 

forbød). ”For at beskytte jorden, skovene og det vilde liv indførte 

han ukrænkelige zoner kendt som ”hima” og ”haram”, hvor 

ressourcerne skulle forblive uberørte. Denne fremgangsmåde 

anvendes stadig i dag. ”Haramzoner” indføres ofte omkring brønde 

og vandkilder for at forhindre overpumpning. ”Himazoner” er 

landområder, hvor græsning, træfældning er indskrænket eller 

hvor specifikke dyrearter beskyttes.” (Bettina Meisner, underviser 

ved Islamisk Trossamfund, religion.dk 2014). 

Vejen til at afbøde den menneskeskabte ubalance i naturen 

fastlægges i enighed blandt muslimske ledere. I Det internationale 

islamiske symposium for klimaforandringer erklæres det: Vi skal 

overgå til vedvarende energi og udfase udledningen af 

drivhusgasser hurtigst muligt og senest i år 2050 (”Muslimske 

ledere råber op for klimaet”, religion.dk 2015). Denne erklæring 

gælder for så vidt hele det jordiske liv: “Selvom vores art er 

udvalgt til at være varetager eller steward (khalifah) på Jorden, har 
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den forårsaget så meget fordærv og ødelæggelse på Jorden, at vi er i 

fare for at ende livet, som vi kender det på vores planet.” 

Den himmelske kontakt findes i den religiøse pligt, som den 

troende har i forhold til at respektere Allahs skaberværk. Det er 

ikke bare et passivt mådehold, men også i en aktiv kamp for 

klimaet ved at deltage i de internationale organisationer som f.eks. 

Greenpeace eller på det personlige plan at ændre livsstil og udvikle 

et bæredygtigt forbrug. 
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Buddhismen ser livet cirkulært som en uendelig række genfødsler 

(samsara) til et liv fyldt med lidelse, hvor dine handlinger – alt 

hvad du tænker og gør (karma) – får konsekvenser for dit næste 

liv. 

Buddha fandt en vej ud af genfødslernes kredsløb efter at have 

forsøgt sig traditionelt hinduistisk med askese.  

Han indså, at stræben og fuld satsning på at opnå sine livsmål kun 

fører til lidelse, så du må droppe denne tilknytning og binding til 

projekterne.

Metoden er at give slip og blive bevidst om de sindstilstande, som 

skaber afhængigheden. Det er her, at træningen af sindet sætter 

ind i ”den otteledede middelvej”, hvor man skal forholde sig til sine 

tanker og handlinger og ved meditation frigøre sig fra absolutte og 

ubetingede realiseringer af livsmål. 

Ved denne træning og bevidsthed om altings forgængelighed kan 

du frigøre dig fra livshjulet og indgå i nirvana – den udslukte 

tilstand af intet. 

Siddharta Gautama (Buddha, levede fra 560 til 480 f.v.t.) stiftede 

et munkevæsen, som fik samlet og nedskrevet Buddhas religiøse 

forestillinger, hvor det ikke er nogen gud eller guder, men kun en 

oplysning om den buddhistiske lære (dharma), der skal frigøre dig.

Fra Indien blev buddhismen udbredt via munkenes mission til hele 

Østen og fik sin særlige form i Tibet i 600-tallet, hvor man valgte 

en religiøs leder og byggede videre på forestillingen om 
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bodhisattvaer, som er mennesker, der har opnået den højeste form 

for oplysning og kunne indgå i nivana, men de afstår og lader sig 

genføde for uselvisk og kærligt at vejlede andre mennesker til fuld 

oplysning.

Kan buddhismen gavne klima, natur og 
miljø?
I Benarestalen prædiker Buddha om sin ”himmelske” (åndelige) 

erkendelse af livets lidelse. Kaoskræfterne findes ikke som 

mytologiske væsener, men ligger i mennesket selv som årsag til 

dets lidelse i livet:  

”Desuden er det, I munke, en kendsgerning for de ædle, at lidelsen 

har en årsag, nemlig den livstørst som fører til genfødsel, som 

ledsages af lyst og begær og som søger sin tilfredsstillelse alle 

vegne, med andre ord: trangen til nydelse, trangen til at være 

noget og trangen til magt” (Vinaya Pitaka, 1,10). 

Vejen til frigørelse ligger i en søgen efter den rette sandhed, 

erkendelse og handling, men det er ikke nemt, så vi har brug for en 

kontaktperson – en boddhisatva – som inkarnerer den 

”himmelske” Avalokiteshvara, en mytisk manifestation af 

barmhjertighed og medfølelse. 

I den tibetanske buddhisme er Dalai Lama en inkarnation af 

Avalokiteshvara og har derfor som opgave at leve som den 

jordiske leder, der har medfølelse med alle levende væsener og 

deler ud af sin oplyste tilstand og åndelige indsigt. Hans vejledning 

og omsorg gælder ikke kun religiøse anliggender, men i høj grad 

også politiske handlinger. 

Den kortsigtede vækstøkonomi kan tolkes som et udtryk for 

trangen til nydelse, trangen til at være noget og trangen til magt, 

som i sin stræben er egoistisk og bruger andre mennesker og 

naturen for at opnå sit mål. Meningen er at kunne skabe en 

balance mellem økonomisk vækst, medmenneskelige hensyn og 

ansvar for klimaet – en universel livsproces. 

Dalai Lama havde tidligt (her gengivet i 1980’erne) en mening om 

den universelle livsproces i forhold til klimaet:  

”Hvis menneskeheden fortsætter med at løse sine problemer ud 

fra kortsigtede fordele, kommer fremtidige generationer til at stå 

overfor umådelige vanskeligheder. Verdens befolkningstal vokser 

og ressourcerne bliver hurtigt udtømt. Se bare på træerne. Ingen 

ved nøjagtigt hvilke virkninger de massive skovfældninger vil 

have på klimaet, på jordbunden og på den globale økologi. 

Vi står overfor problemer, fordi mennesker så ofte handler 

kortsigtet og egoistisk – uden at tænke på hele den menneskelige 

familie ... Hvis den nuværende generation ikke tager det alvorligt 

nu, vil fremtidige generationer ikke være i stand til at klare 

problemerne.”  

(Tibetaneren nr. 9 1988, Dansk Selskab for Tibetansk Kultur, 

Hørsholm, s. 4-7). 
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Nu her i 2022 ved vi, hvad virkningerne af skovfældningerne er, så 

kan den buddhistiske forståelse for sammenhængen mellem 

egoisme og lidelse vise en vej til universel ansvarlighed? 
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Nordisk religion er en naturreligion, hvor menneskets liv udspilles 

mellem kosmos og kaos. Livssynet følger naturens årshjul med 

forårets begyndelse med varme og liv til vinterens slutning med 

kulde og død. 

Universet opstår i et magisk møde mellem kulde og varme, hvor 

dråberne giver liv til urvæsner. Guderne Odin, Vile og Ve opretter 

kosmos, skaber verden og mennesket. Livstræet Yggdrasil står som 

den akse der sammenholder de tre boliger - gudernes, 

menneskenes og kaosmagternes. 

Omkring, i og på dette træ og dets rødder foregår de dramatiske 

handlinger fra livets begyndelse til livets undergang - ragnarok. 

Men ikke i en endelig slutning, for ligesom vinteren afløses af 

foråret, så fører ragnarok en ny verden med sig og historien 

gentager sig. 

Mennesket befinder sig altid i nutiden af det historiske hjul og kan 

se tilbage på verdens skabelse og en guldalder, hvor guderne levede 

harmonisk blandt mennesker i et frugtbart forår med vækst og 

lykke. 

Som foråret glider over i sommeren, så kommer sølvalderen med 

onde tegn og tendenser. Der er risiko for tørke og misvækst, og 

man må opruste og indgå forbund for at kunne imødegå angreb og 

overfald. 

Efteråret er menneskets fortællende nutid, som er præget 

af tidernes elendighed og ulykker. Man frygter vinterens 

kulde, hvor væksten går til grunde som jordens 

undergang med sult og død, hvis året ikke har givet forråd nok til 

  17  

• Kapitel 1 •

Nordisk religion



overlevelse. Når vinteren strenges og føden er knap opstår kampen 

om føden - mange dør. 

Men vinter varsler forår og historiens hjul ruller igen med en ny 

verden der skabes, og guldalderen leves til de onde kaoskræfter 

igen indfinder sig. 

Skal mennesker overleve farerne for hungersnød, katastrofer og 

fjender, så må de holde kontakt til guderne, der kan opretholde 

kosmos og den gode verden. Gudernes kræfter til at beskytte 

mennesker, frugtbarheden og det gode liv hænger sammen med 

den opmærksomhed og agtpågivenhed, som mennesker giver 

guderne i kulten, offergaverne og fortællingerne. 

Det enkelte menneskes liv og den sociale orden tager guderne sig 

ikke af. De tildeler mennesket en skæbne eller lykke - en person får 

den onde lykke, en anden person får den gode lykke - men selve 

forvaltningen af livet er menneskets eget ansvar. 

Her er man afhængig af slægtens værn og status, og bliver den 

angrebet, så har man pligt til at tage hævn og tilføre angriberen et 

lignende tab, som man selv har lidt. Opfylder man ikke den pligt, 

men undgår kamp og flygter fejt, så taber man ære, og et dårligt 

efterdømme forringer slægtens status. 

Niddinger kan se frem til et skyggeliv i Hel, mens modige mænd, 

der dør med ære, kan se frem til et herreliv i Odins Valhal.

Kan nordisk religion gavne klima, natur 
og miljø?
Vølven ser det moralske forfald i verden og spår 

dens undergang, ragnarok.

“fjern ser hun fortid, frem ser jeg længere, når 

Ragnarok rydder Asgården”

(citater fra digtet Vølvens Spådom i Ældre Edda 

o. 1270 er oversat af Martin Larsen)

De himmelske magter er underlagt naturens 

orden, hvor vinteren med kulde, sult og savn 

udfordrer livet, som ligger øde og goldt.  

I den orden har mennesket et tilsvarende socialt 

liv, hvor svigt, vold og ødelæggelse hærger og 

dræber, hvilket samler kaoskræfterne - 

jætterne - til kamp mod guderne, som nu ikke 

kan opretholde kosmos og livets træ Yggdrasil 

brænder. Finder vi i ragnarok et billede på vor 

tids økonomiske grådighed og vækst, der ikke 

skåner klimaet eller samfundet?

“Brødre skal bløde for broders hånd og 

søskendbørn svigte ætten, hårdt er i verden, hor så vide, krigstid, 

kamptid, kløvne skjolde, vargtid, vindtid, til vor tid ender. Da 

giver ingen mand andre skånsel” 
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Efter vinter kommer vår, så dannelsen af en 

ny verden hører med til meningen med 

livets undergang. Den kommer ikke helt af 

sig selv, for i nordisk religion er kulten 

vejen til kontakten med de himmelske 

magter. Hvis mennesket ikke etablerer et 

jordisk fællesskab i forårsblotet og 

vedligeholder kontakten til de kosmiske 

kræfter, så overlever vi ikke vinterens 

destruktive kaoskræfter. Der er ikke en 

leder eller en organisation, men selvstændige individer, der 

samles i naturen til kult og kontakt med de himmelske magter.

“Hun ser land dukke langsomt af havet, grønt som første gang, 

det klædtes; fosser falder, fjernt svæver ørnen højt mod fjeldet 

med fisk i kloen” 

Kan denne tro på livets cyklus give os håb og kræfter til at ville en 

grøn omstilling, hvor fællesskabet og sammenhængskraften styrkes 

gennem ritualer? Kan moderne Asatro udvikles til natur- og 

klimareligion?

 Tjek https://www.fornsidr.dk/ 
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Religionerne kan og skal give 

gode forklaringer på 

meningen med livet og 

hvordan mennesker kan 

være med til at redde 

klimaet, natur & miljø samt 

biodiversiteten.

Vi har derfor sat symbolet på livet - 

solen - i centrum af den 6-delte skabelon for religionerne.

Livets kort er klima, natur & miljø samt biodiversitet og de 3 kort 

er de vigtigste af alle kortene. For hvad er meningen med livet, hvis 

der ikke er noget liv? Livet er helligt!

Klimaet er forudsætningen for livet, dets udvikling i naturen og 

dets mange konkrete skabninger i biodiversiteten. 

Klima omfatter solens lys, jordens bevægelser samt luft og vand. 

Jordens bevægelser om solen giver årstider, nat og dag. Månens 

bevægelser om jorden giver variationer i blandt andet flod og ebbe. 

Jordskorpen og kontinenternes bevægelser ændrer på det nære 

klima, der er anderledes på bjerget end i dalen. Og når vulkaner 

spyr tilpas meget aske op i atmosfæren kan det forårsage en 

mangeårig klimakatastrofe med 

efterfølgende hungersnød og 

folkevandringer. 

Mens polernes is smelter sænkes 

hastigheden på Golfstrømmen, og hvis 

den stopper så vil klimaet i England og 

Skandinavien ændres markant. Og hvis al 

isen smelter kan jordens akse tippe, så 

der vendes rundt på kontinenternes 

klima. Store klimaændringer kan sende 

skandinaviens folk ud på folkevandring 

igen...

Alt i alt er klimaet et kompliceret sæt betingelser for naturen og 

livets udvikling, som skal respekteres og beskyttes.

Natur & miljø rummer mange levende organismer i det 

altomfattende samspil, der udvikler livet. Man har tidligere talt 

meget om “survival of the fittest”, nu forstår man at “fittest” består 

i at passe bedst muligt ind i samspillet. Som eksempel er skovens 

træer ikke kun i konkurrence om lys og anden næring. De 

kommunikerer og hjælper hinanden blandt andet ved hjælp af de 

underjordiske mycelier, der binder dem sammen. 
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Mycelier er et fint eksempel på samspillet i naturen. 

Mycelium (af græsk mykes = svamp) er den underjordiske del af 

en svamp eller et svampelegeme, som består af et 

sammenhængende trådformet netværk af cellestrukturer, der 

betegnes hyfer. Dette trådformede 

hyfesystem udvikler sig som et 

underjordisk netværk, der kan opnå et 

ganske omfattende omfang.

Først fornyligt er mycelier anerkendt 

som noget ganske særligt, der hverken 

hører til planteriget eller dyrerige; det 

har sit eget rige: Fungi. I landbruget er 

jordens frugtbarhed størst, når der er 

rigeligt med mycelier og regnorme. 

Planternes rødder får hjælp af bakterier 

til at optage næring, og bakterierne 

samarbejder med mycelier. Hvis der spredes pesticider på marken, 

så ødelægges miljøet og det går kraftigt ud over mycelier, regnorme 

og andet liv.

Når den vilde natur begrænses og bliver mindre, kan den blive så 

lille at der for eksempel ikke er plads til ulve. Når ulvene 

forsvinder, bliver der flere hjorte og andre græsædere. Det vil 

påvirke plantevæksten, så der også forsvinder plantearter, der så 

igen bevirker at der forsvinder arter af insekter og fugle.  

Når naturen presses opstår der flere mutationer inden for alle 

rigerne. Når der opstår nye vira, kan det ende med omfattende 

pandemier - også blandt mennesker.

Mennesket kan ødelægge naturen på mange måder, da naturen 

består af et utal af sammenhænge og samspil, som ikke er 

tilstrækkeligt anerkendt som værende værd at beskytte. Livskortet 

med naturen er derfor meget centralt i Det Grønne Religionsspil.

Biodiversiteten er resultatet af livets 

udvikling i naturens kredsløb. Arter 

udvikles i naturens tilgængelige nicher og 

jo flere arter, der udvikles, jo flere 

muligheder bliver der.

En stor biodiversitet er udtryk for et 

omfattende og rigt liv. Meningen med 

livet er at udfolde så mange muligheder 

som muligt - meningen er ikke at stoppe 

livet. Når arter forsvinder stopper en del 

af livet. 

Når en art forsvinder kan det medføre at andre arter også 

forsvinder, for arterne påvirker hinanden.

Hvis en art af dyr forsvinder kan det det også “bare” betyde at 

rotter og flagermus overtager den niche, der er blevet forladt. Men 

det gør alligevel livet mere fattigt og meningsløst. 
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Kortene giver liv til religionerne med velvalgte beskrivelser og 

illustrationer.  

Alle kort om kristendom, islam, buddhisme og nordisk religion er 

opbygget på samme måde.

Der er flere mænd end kvinder på kortene fordi religionerne er 

udviklet i patriarkalske samfund, og fordi mændene fortsat 

dominerer i de ledende roller. Lad dig ikke begrænse af kønnet på 

kortet, når du tolker eller laver noget nyt. Hvis det passer bedre ind 

med en kvindelig pave, præst, engel, djævel eller imam, så brug 

kortet på den måde! 

Den muslimske engel er tegnet uden ansigtstræk af hensyn til de 

troende muslimer. Og Allah er ikke portrætteret af samme hensyn,  

ligesom profeten Muhammed - fred være med ham - er tegnet 

uden ansigtstræk. Jesus, der har en stor rolle i Islam, er vist med 

ansigtstræk på Islam-spillekortene, da han jo alligevel er vist med 

ansigtstræk på kristendomkortene.

Vi har forsøgt at vise respekt og tage hensyn, men har ikke kunnet 

gøre det uden kompromiser.  

Det er vigtigt for os at bruge tegninger på kortene - det gør dem 

mere indholdsrige og lettere at forstå.
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Der er 18 kort for hver af de 4 

religioner, altså 72 i alt.

Overblik  

Alle 4 religioner har 6 

kategorier:  

* Det himmelske,  

* Kaoskræfter,  

* Vejen,  

* Det jordiske,  

* Meningen  

* Himmelsk Kontakt 

Alle 6 kategorier er opdelt i  

1) Hvem/Hvad,  

2) Hvordan og  

3) Hvor/Hvad.

Uddybning af kategorierne og 

deres underkategorier ser du 

på næste side.

Derefter får du en uddybende 

forklaring på samtlige kort.
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Hvem/Hvad Hvordan Hvor/Hvad

Det himmelske Guder
Sendebude

Engle, valkyrier med mere
Himmel

Kaoskræfter
Modstander

Satan, Iblis, Loke, Mara

Udyr og dæmoner
dæmon, djinn, midgårdsorm, 

drage, asura

Arnested / hjemsted
her opstår og udvikler 

kaoskræfterne sig: Helvede, 
Jahannam, Udgård, Naraka

Vejen
Rolle 

på vejen: præst, gode, imam, 
munk, nonne

Etik 
viser vejen: leveregler, 
normer, værdier, moral

Dogmer 
cementerer vejen med trosregler, 

tabuer, straf & belønning

Det jordiske
Frontfigur

Organisation, ledelse, hierarki
Udbredelse

tilhængere, mission

Helligsteder
offerlund, tempel, kirke, moske, 

valfartssted

Meningen

Myter 
formidler meningen i

helligskrifter, fortællinger og 
sange

Ritualer 
helliggør meningen 

gennem systematiske handlinger 
med formler og dramaturgi: 

ofringer, blót, måltid, sang, dans 
og tabuer

Symboler
fastholder meningen i 

genstande, billeder, ikoner, 
mønstre, figurer, souvenirs, 

tatoveringer og smykker

Himmelsk Kontakt
Kontaktperson 

profet, reformator, guru, 
frelser, shaman, vølve, helgen

Opkald
bøn, meditation, sejd, 

divination, clairvoyance, offer

 Åbenbaring 
og anden koncentreret kontakt: 
mirakel, healing, materialisering, 

tilskyndelse,  erkendelse, 
eksorcisme.

Relikvier
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De himmelske kræfter styrer kosmos og 

giver  orden og mening  i religionerne. 

Der er 3 kort 

Gud 

Sendebud 

Himmel

Gud 

Hvad er en gud? Guder er dem, der skaber og styrer med mirakler 

og overmenneskelig styrke. Der er stor forskel på en gud og på et 

menneskeligt idol som for eksempel fodboldhelten Messi.

Det kristne kort “Gud” viser treenigheden: faderen, sønnen og 

helligånden. Jesus og helligånden har flere roller i kristendommen, 

da de både er en del af guden i kraft af treenigheden og samtidig 

har Jesus rollen som kontaktperson og forsoner, mens helligånden 

fungerer som sendebud og er den åndelige kraft og energi, som 

giver mennesket styrke til at gøre det gode, som Gud vil.

Buddha bliver af nogle buddhister beskrevet og tilbedt som en gud, 

selvom han selv ikke viste interesse for guder.

I den nordiske religion er der mange guder. Vi har valgt Odin, Thor 

og Frej til kortet “Gud”, som de tre guder, der var mest dyrket og 

centrale i bopladsens kult.
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Sendebud 

Sendebudene bringer information og lærdom fra det himmelske til 

det jordiske.

De er umiddelbart tættere på mennesket end de mægtige guder og 

kan derfor give trøst og håb og styrke til at leve sit liv. Men de kan 

som sendebud også optræde ret så kategoriske og ubønhørlige i 

deres ordrer om at udføre Guds vilje.

Guds(ernes) sendebud kommer ofte til mennesker i drømme eller 

øde steder i naturen, når de bringer et budskab til mennesker, 

hvorimod de er nemmere at kontakte, når de skal formidle en bøn. 

Helgener og mariaskikkelser fungerer f.eks. som sendebud fra 

mennesker med bøn om mirakuløs helbredelse eller lykke.

Sendebudene kan også bringe noget den anden vej - for eksempel 

menneskesjæle og døde helte. 

Himmel 

Himle er opholdssted for guder og belønningen for de troende i 

efterlivet. 

Forestillingen om guder i himlen og himlen som et sted for 

mennesker efter døden er et urbillede dybt forankret i vores 

kulturgener på lige fod med shamanen eller eventyrets dæmoner. 

I kristendommen er det skt. Peter, der har nøglerne til himmerige 

og magten til at åbne porten eller vise den anden vej til helvede. 

Peter er den gamle chefapostel, som fik nøglemagten af Jesus selv, 

og paradiset forstås bogstaveligt, som de døde legemers 

opstandelse og evigt liv.

I islam er himlen det oaselignende sted med herlige frugter og 

kølige kilder - og jomfruer - der kan forsøde martyrerne, som døde 

for islam, men det er også et sjæleliv for de rettroende, der har 

handlet efter Allahs bud.

Buddhismens nirvana er en mere abstrakt forestilling, hvor himlen 

ikke forstås som et opholdssted, men snarere som en opløsning af 
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liv. Menneskets livsdrifter bliver udslukt efter genfødslernes hjul, 

og man kan i sit liv bestræbe sig på at komme nærmere eller 

ligefrem indgå i Nirvana, hvis man følger Buddhas vejledninger.

Så er det nordiske Valhalla et kampladsens heltested for mænd, der 

slutter dagen med at æde og drikke. En anden tradition er 

forestillingen om de døde forfædre, der tager bolig i gravkamrene, 

hvor man kan dyrke dem under strenge taburegler og ritualer. 
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Kaoskræfterne er modspillet til de 

himmelske kræfter og består af 3 kort: 

Modstander 

Udyr & dæmoner 

Arnested / Helvede

Modstanderen til det hellige og det 

himmelske er særlig interessant og 

kraftfuld.  

I alle religioner har guderne en modstander, der står som det onde 

i forhold til det gode. Krig, hungersnød, sygdom og 

naturkatastrofer er udtryk for kaos skabt af menneskers 

manglende omsorg for at vedligeholde kosmos. Når kaos truer 

menneskers eksistens, så skyldes det i mange religioner et moralsk 

forfald blandt mennesker. Vi er styret af egoistiske interesser og 

har ikke tanker for helheden og sammenholdet med andre 

mennesker, eller vi har viljeløst givet slip og lader forfaldet og det 

selvdestruktive liv styre vores handlinger. 

Da gudernes modstandere alle er en del af dem selv - faldne engle 

eller halvguder - så repræsenterer de det ubevidste og fortrængte i 

menneskers liv. Derfor er det forbundet med angst og lidenskab at 

hengive sig til kaoskræfterne, nøjagtigt som det er forbundet med 

angst og samvittighedskvaler for det enkelte menneske at møde 

sine traumer og forfald.

Loke er den mest interessante af de 4 modstandere - en genial og 

meget sammensat modstander til guderne. De afgørende 

modsætninger udspilles under Ragnarok, hvor Lokes børn 

Fenrisulven og Midgårdsormen, dræber Odin og Thor før Loke og 

Heimdal dræber hinanden. Indtil da er han en del af guderne og 

central i de fleste myter som den, der både skaber problemer i 

mytens start og løser dem til sidst. For eksempel har han skaffet 

Thors hammer, Odins spyd og er mor til Odins 8-benede hest 

Sleipner. Som blodsbror til Odin kan han betragtes som en 

skyggeside af Odin.

Kampen med Satan, Iblis eller Mara er nødvendig for at kunne 

finde den nye vej og vælge de rigtige værdier. Man skal kende sin 
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modstander, ikke lade sig friste, men beslutsomt og viljestærk tage 

kampen op.

Udyr & dæmoner 

Udyrene og dæmonerne spreder kaos og rædsel og har måske tæt 

forbindelse med modstanderen og bor nogle gange i arnestedet 

eller helvedet.

Der er en stor variation i religionernes udbud af udyr.

I nordisk religion er udyrene til at tage og føle på - hvis man tør, for 

det er kæmper som Fenrisulven og Midgårdsormen, som vi senere 

finder i eventyrene som drager og trolde.

Jo mere udviklet religionen bliver, så bliver udyrene til dæmoner, 

der kan besætte et menneske og gøre det vanvittigt - eller være en 

energi, som kan hjælpe et menneske.

 

En djinn kan både være god og lydig samt det helt modsatte, men 

får et menneske kontakt til djinnen og dens magiske kræfter, så 

står den for kraftfulde evner og energier i et menneske, som man 

f.eks. kan se det med lampens ånd i 1001 nats eventyr.

Asuraerne er modige og snedige dæmoner som buddhismen har 

lånt fra hinduismen. De har et stort åndeligt potentiale og er derfor 

ekstra farlige i forhold til for eksempel en rakshasa, der som regel 

er dum, fej og troldeagtig.

Jesus kan uddrive de onde ånder, der viger rasende, men 

mennesker er mere udfordret i mødet med dæmonerne, som ofte er 

usynlige, luftige væsener. De kan være en hjælp til at opnå mål, 

som ikke er i overensstemmelse med de hellige værdier, men det 

koster! Faust får kræfter fra djævelen til vækst og materiel 

fremgang og betaler med stress og ensomhed. 
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Arnested / Helvede 

Kaoskræfter bor i et arnested eller i et helvede, der samtidig er 

staffested i efterlivet for de vantro og ulydige.

Myterne om lidelserne og pinslerne for mennesker, der ikke følger 

de guddommelige anvisninger, er skrækgivende. På den måde 

sikrer helvede sammenhængskraften i de religiøse samfund og 

fremmer viljen til at underkaste sig de guddommelige værdier.

De onde magter holder til i helvede og står for pinslerne, men i den 

nordiske religion er det igen lidt anderledes. Vi har valgt Udgård 

som “stedet” for kaoskræfter i stedet for et straffested for døde, 

som de helveder, der bruges på de andre religioners spillekort. Det 

er netop fordi det handler om arnested og koncentration af 

kaoskræfter, at vi ikke har valgt Hel, der “bare” er det nordiske 

dødsrige for dem, der ikke kom til Valhal. 

De nordiske mennesker møder og kæmper med udyrene og de onde 

jætter i den vilde og mørke skov eller de øde fjelde, så snart de 

bevæger sig uden for havelågen ind til Midgård, menneskenes 

hjem.
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Vejen er beskrevet i 3 kort: 

Rolle 

Etik 

Dogme

Man bør vælge sin rolle på vejen til det 

hellige liv med omhu. Er man menig 

deltager eller har man en særlig 

funktion?

De religiøse ledere garanterer forbindelsen til de hellige magter og 

ritualernes korrekte udførelse. Som i alle mulige andre sociale 

sammenhænge, så har gruppen af mennesker, der er samlet om en 

tro og en kult brug for at vide, hvordan man gør for at opnå Guds 

velsignelse og opretholde den kosmiske orden.

Der er flere mænd end kvinder på kortene. Det skyldes at 

religionerne er opstået og udviklet i patriarkalske kulturer. 

Paven er stadigvæk en mand i 2022 og der er langt flere mænd end 

kvinder, der er biskopper. De kvindelige imamamer er et fåtal. 

I den nordiske religion er Gydje den kvindelige udgave af Gode. 

Når du bruger kortene til historier og tolkninger, bør du tildele de 

enkelte kort det køn, sammenhæng og tid, som du finder mest 

meningsfuld.

Etikken viser vejen med leveregler, normer, værdier og moral. 

 

Traditionelt kan man skelne mellem udvendige love og regler, som 

skal følges rituelt og dagligt, og de indre sindstilstande, hvor man 

med Guds hjælp skal overvinde sig selv og finde vejen. Den rette 

handlemåde afklares i meditation eller bøn, og den overbevisning 
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eller beslutning, der opstår i et troende religiøst menneske, er den 

stærkeste drivkraft i samfundets udvikling.

På etikkortet for Islam har vi vist Hadith, som er en samling af 

fortællinger om Muhammeds gøren og laden, hvad han forbød og 

hvad han tillod. Der er ikke så mange etiske anvisninger i Koranen, 

så Haditherne blev nødvendige for at skabe sammenhængskraft og 

ensretning i de enorme muslimske riger, der opstod efter 

Muhammeds død. De betyder stadigvæk meget i Islam mange 

steder i verden. 

Medfølelse og næstekærlighed er centrale og vigtige elementer i 

kristendom og buddhisme, men også i islam. Gavmildhed og 

omsorg har været central i Islams etik lige fra profeten 

Muhammeds første åbenbaringer og er vigtige værdier i de 

reformprocesser, der foregår i fx Danmark.

Etikken i den nordiske religion hænger sammen med, at man skal 

passe på sin families ære. I en tid uden statsdannelse og en central 

magt, der opretholder loven, er familien og ætten 

omdrejningspunktet for orden og tryghed. Derfor er blodhævn 

vigtig, når nogen har krænken ættens ære.

I tider med uro og krig genopstår den nordiske religions etik i 

sikkerhedspolitikken, hvor fællesskabet og forsvarsviljen bliver 

vigtigere end tilgivelse og fjendekærlighed.

 

Dogmer cementerer vejen med trosregler, tabuer, straf og 

belønning.

Dogmer er noget man skal tro på for at være et ægte medlem af 

dem, der følger denne religions vej. Det kan være strafbart at 

modsige et dogme, undertiden endog med dødsstraf.

10 eksempler på dogmer i den danske folkekirke: 

1) Gud har skabt verden. 2) Gud består af en treenighed. 3) Jesus er 

både gud og menneske. 4) Mennesket er syndigt uden Gud.  

5) Jesus opstod fra de døde. 6) Ved dåben får barnet del i Guds 

nåde. 7) I nadveren er Kristus selv til stede i brød og vin. 8) 

Mennesket frelses af tro ikke af gerninger. 9) Præsten er ikke 

mellemmand mellem mennesket og Gud. 10) Fællesskabet (kirken) 

er rammen om menneskets møde med Kristus.

I den katolske kirke har man indtil for nyligt haft et dogme om at 

kontakt med det himmelske kun kunne ske gennem kirken og dens 

hieraki. Nu er det OK at man selv får en himmelsk kontakt uden 
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om præster, biskopper og paven. Så i den katolske kirke er præsten 

ikke mellemled mere.

Vi har udvalgt de stærkeste dogmer i kristendom, islam og 

buddhisme.

Der er ingen dogmer i den nordiske religion. Dogmer hører typisk 

til religioner med helligskrifter.
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Det jordiske er vist med 3 kort: 

Frontfigur 

Udbredelse 

Helligsted

Det jordiske ledes af frontfigurer, der er 

del af en organisation, en ledelse, et 

hieraki. 

Der har ikke været en samlende frontfigur i Islam i mere end 1.000 

år.

Udbredelsen hænger sammen med antallet af tilhængere og om 

religionen har mission. 

 

I de første 300 år var kristendommen en undergrundsbevægelse. 

Efter at blive ophøjet til statsreligion i romerriget har den i højeste 

grad været en del af magten. Enten i egen kraft gennem 

pavedømmet eller oftest som en del af legitimeringen af 

kongedømmer, imperialisme og endog etniske udrensninger udført 

af europæiske kolonimagter eller bosættere i USA, Afrika og 

Australien. 

Det har sin rod i ønsket om mission.

Buddhisme har ofte været i opposition til magten, selvom der helt 

tilbage før vores tidsregning er eksempler på det modsatte. Det 

persiske rige, der opstod efter Aleksander den store, havde en 

kongemagt, der blev legitimeret af buddhistiske præster. Indiens 

kejser Asoka udbredte buddhisme og hans dharma chakra er 

stadigvæk værd at studere. 

I tibetansk buddhisme har magten og religionen en lang fælles 

historie.
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Omkring år 700 fortale høvdinge i nordeuropa at de havde ret til 

magten, fordi de var efterkommere af Odin. 

Religioner kan altså bruges til at legitimere magt og vækst af 

magten.

Helligsteder har alle tider været vigtige i religioner, det være sig 

offerlunde, templer, kirker, moskeer og valfartssteder.

Her sættes scenen for kulten, hvor sammenholdet styrkes ved 

kontakten med de hellige kræfter, og de vigtige beslutninger træffes 

både for fællesskabet og individuelt.

Kabaen er et enestående helligsted i og med det også var 

valfartssted før Islam, og fordi valfarten dertil er en af Islams 5 

søjler. 
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Meningen med livet og døden 

formidles gennem myter, helliggøres i 

ritualerne og fastholdes i symbolerne.

Meningen er udtrykt i 3 kort: 

Myte 

Ritual 

Symbol

Myter formidler meningen ved hjælp af helligskrifter, fortællinger 

og sange.

Myternes fortællinger om gudernes handlinger og skæbne har en 

struktur - et narrativ - som går igen i de litterære værker i den 

kultur, som religionen er en del af. En kraftfuld myte kan vække 

fællesskabets følelser og give håb og tillid til meningen med livet.

Vi har formuleret de overordnede myter i hver religion til kortene i 

stedet for at udvælge en myte om gudens bedrifter, der ellers er de 

typiske myter; for eksempel skabelsesmyter.

Ritualer helliggør meningen gennem systematiske handlinger 

med formler og dramaturgi i form af ofringer, blót, måltid, sang, 

dans og tabuer.

Ofte er ritualerne en dramatisering af myterne, hvor deltagerne 

kropsligt gør fortællingen om guden nærværende og aktuel. 

Kendskabet til ritualerne giver et stærkt og betydningsfuldt 

fællesskab, mens manglende kendskab virker fremmedgørende og 

giver usikkerhed. Og netop kropsligheden i ritualet kan ved strenge 

og smertende krav om udholdenhed og selvundertrykkelse styrke 

overgangen til fællesskabet og en ny identitet.
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Gennem ritualet får magien en særlig plads, hvor magi forstås som 

en handling, der på mystisk vis kan gribe forandrende ind i 

virkeligheden. Oprindeligt betød healing, mirakler og relikvier 

meget i kristendommen. Det er aftaget kraftigt med tiden, men kan 

dog findes i den katolske nadver, hvor brød og vin forvandles til 

Jesu kød og blod. 

Måske har ritualernes magiske virkning en vigtig betydning, når 

fællesskabet og livet er truet.

 

Symboler fastholder meningen i genstande, billeder, ikoner, 

mønstre, figurer, souvenirs, tatoveringer og smykker.

De er sprogløse tegn på de følelser og  meninger, som udvikles i 

fællesskabet og giver identitet og sammenhold. Hvis du ikke kender 

til religionen eller er vokset op i en kultur, hvor religionen har 

været en del af kulturen, så forstår du ikke symbolerne, og de 

vækker ikke specielle følelser.

De viste symboler er populære til udsmykning, flag og smykker og 

giver god og stor mening for de troende. 

Set udefra er korset et torturinstrument til henrettelse, men for de 

troende er det symbolet på frelse, fordi Jesus genopstod fra de døde 

efter korsfæstelsen. 
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Der er 3 kort til Himmelsk 

kontakt: 

Kontaktperson 

Opkald 

Åbenbaring 

Kontakten til det himmelske 

sker ved hjælp af 

kontaktpersoner og metoder til opkald.  

De sikreste beviser for koncentrerede himmelske kontakter findes i 

åbenbaringer,  mirakler, healing, materialiseringer, 

tilskyndelser,  erkendelser og eksorcisme.

Relikvier indgår i en del religioner og er en meget konkret metode 

til at konservere den himmelske kontakt.

Kontaktperson 

Kontaktpersonen kan være profet, reformator, guru, frelser, 

shaman, vølve eller helgen.

Det er mennesker med en særlig og stærk karismatisk udstråling, 

som vækker tillid til at være udvalgte af de guddommelige magter 

for at gennemføre deres vilje og mening med livet på jorden. 

Derfor har de også en indsigt og viden, som almindelige mennesker 

ikke har.  

Ved at udmønte deres viden i myter, ritualer og symboler og 

organisere fællesskabet, så udvikles den stærkeste kraft i 

menneskelige samfund - både til at forandre, men også til at 

fastholde den samfundsskabte virkelighed.
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Opkald 

Opkaldet er en kanal, hvor der er direkte kontakt mellem 

mennesker og de guddommelige kræfter. Her har den enkelte 

mulighed for at føle sig mødt og forstået, så der skabes håb for at få 

de jordiske behov og ønsker opfyldt eller lindring for livets pinsler. 

Det kan ske gennem bøn og meditation eller magi og healing. 

Bønnens karakter viser forholdet til det guddommelige - f.eks. giver 

den kristne bøn "fadervor" den bedende en følelse af tryghed og 

personligt nærvær, som barnet på lignende måde oplever, når det 

beder sin forældre om at få et ønske opfyldt. 

I andre religioner er det guddommelige mere fjern og så kraftfuld 

en magt, at der er tabuer eller angst forbundet med opkaldet. Hvis 

man bad den nordiske gud Odin om sejr i krig, så kunne man ikke 

altid stole på at få medhold, for Odin kunne også holde med 

fjenden, så opkaldet var forbundet med angst og usikkerhed.

Åbenbaring 

Åbenbaringer er det vigtigste resultat af den himmelske kontakt. 

Ved hjælp af åbenbaring kommer der himmelsk indsigt til det 

jordiske.

En åbenbaring er den mest kraftfulde og absolutte overbevisning, 

som kan finde sted i et menneske. Man kan tvivle på, om man nu er 

helt velegnet til jobbet - englen Gabriel havde besvær med at få 

Muhammed til at forstå sin rolle og Luther kæmpede med sin tvivl i 

skikkelse af djævelen - men det hjælper ikke, for den åbenbarede 

indsigt og viden tvinger sig igennem til formidling og handling. 

Alle mennesker kan opleve åbenbaringer, men det er ikke alle 

åbenbaringer, der falder i god jord på rette tid og sted. Når folk 

lytter og tilslutter sig en åbenbaring, så er det forbundet med 

behovet for udvikling og forandring enten af nød eller åndelig 

undertrykkelse. Og får en åbenbaring mange tilhængere over lang 

tid, så har vi frøene til en verdensreligion.

Alle religioner skal have åbenbaringer i en eller anden form, men 

det er ikke alle åbenbaringer, der bliver til en religion. 
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Du kan skabe en religion med inspiration fra kortene.

Når du kan lave 18 kort ligesom i de andre religioner, så er du godt 

på vej.

Men hvis man vil lave et seriøst bud på en ny religion, så skal du gå 

ud over, hvad der hører hjemme i sædvanlig undervisning. Der skal 

nemlig bruges både magi og åndelighed. Vejledningen kommer her 

og er kun for dig, der er psykisk sund og stabil - og som ikke har 

indtaget alkohol eller anden rusgift. Brug af metoderne er på eget 

ansvar!

Profetisk vision for din religion
Du kan bruge kortene til at lave en vision om meningen og vejen. 

Du lægger 15 kort som på illustrationen, efter at du har forberedt 

dig og har fundet motivationen og den rette sindstilstand. 

Det er bedst, hvis du har en makker.
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Motivation
Hvis du vil lave din egen religion, så kræver det en dyb motivation 

og et stort arbejde. Den dybe motivation kan komme af en 

oplevelse af, at der mangler noget. Oplevelsen af, at der mangler 

noget, havde Buddha, der ønskede at finde svaret på hvorfor der er 

lidelse. Muhammed oplevede også at der manglede noget, nemlig 

social omsorg for den fattige, den forældreløse og enken. 

Din dybe motivation kan også komme af oplevelsen af en stor fylde, 

gudsoplevelser og en stor glæde ved skabelsen og lysten til at 

fortælle om det og synge sange om det. Det skete for guru Nanak, 

da han grundlagde sikhismen.

Hvordan får man alle tingene til at hænge sammen i en religion, så 

meningen og vejen går op i en større helhed med det himmelske? 

Det sker ofte ved hjælp af en åbenbaring. En åbenbaring er noget 

sjældent og dyrebart, som meget få mennesker oplever. Derfor er 

det svært at forske i åbenbaringer.

Til gengæld har man forsket meget i hvad der sker, når en forsker 

laver ny videnskab, når der mangler viden. Og man har forsket i 

hvad sker der, når en kunstner laver et stort kunstværk fordi 

vedkommende har oplevet en stor fylde. 

For både forskeren og kunstneren gælder det, at opgaven kræver et 

stort forarbejde, slid og slæb med skitser og prototyper. Oftest sker 

der det, at vedkommende går i stå og ikke kan komme videre og 

oplever en stor tomhed og stilstand. Efter et godt stykke tid i denne 

tomhed kommer gennembruddet og erkendelsen af 

sammenhængen, meningen og vejen frem.

Dette gennembrud er en transcendering og en parallel til en 

religiøs åbenbaring.

Hvis det lykkes dig at få en åbenbaring omkring noget, du synes er 

så vigtigt, at du vil lave en religion omkring det, så kræver det 

formentligt en del forarbejde. 

Ét godt eksempel er krisen med klima, biodiversitet, miljø, 

sundhed og natur. Her mangler der virkelig et religiøst 

engagement.

I det følgende er klima, natur og miljø det gennemgående eksempel 

på at lave en religion.
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Den rette sindstilstand
Når du har sat dig godt ind i emnet, finder du den rette 

sindstilstand ved en eller flere metoder. Her kommer tre forskellige 

måder, du kan komme i den rette sindstilstand, før du lægger 

kortene og dermed finder meningen og vejen med din religion. 

Det er bedre at være frisk og parat end sløv og ufokuseret, så det er 

bedre at have gået en rask tur end at rejse sig fra et stort måltid. 

Det allerbedste er, at du netop har oplevet en højdepunkt, hvilket 

vil sige en tilstand med stærkt udvidet bevidsthed, hvor du oplever 

at du er heldig, at alt er rigtigt og du har ubesværet handling, 

udholdenhed, afslappet opmærksomhed, forbedret tidsstyring og 

føler lykke. Den slags oplevelser kommer spontant i forbindelse 

med naturoplevelser, sex, sang, dans, musik, konkurrence og 

koncentreret arbejde. 

Hvis du ikke spontant oplever sådan noget, anbefaler vi at du 

bruger en - eller alle - af disse 3 veje til den rette sindstilstand: 

Den første vej er musikkens vej 

Vælg et stykke musik, som du synes passer og sørg for at der ikke er 

noget der forstyrrer dig. Sæt musikken på, luk øjnene og hengiv dig 

til musikken. Når musikken er slut, er du parat. Et velegnet stykke 

er Vivaldis “De 4 årstider” - især “Vinter”.

Du kan også finde meditationsmusik på nettet. Et nyt dansk 

eksempel er på https://soundwheel.com/ der har guidede 

meditationer, med muligheden for at slå guiden fra, så man kun 

hører musikken.

En anden måde er den magiske skrivemetode.

Skriv “Sundhed, miljø, biodiversitet, natur og klima under 

hinanden og drej papiret lidt. 

Nu starter du nedefra og skriver i omvendt rækkefølge. Drej parret 

lidt igen og start oppefra. Det gentager du omkring 20 gange. 

Til sidst er du nået hele vejen rundt, krøller papiret sammen, 

brænder det, og så er du parat. 
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Mindfull meditation

Den tredje metode er en mindfull meditation, hvor du bruger ordet 

“klima” som et mantra eller et anker i din meditation. Du sætter dig 

behageligt og sørger for at du ikke bliver forstyrret. Du lukker 

øjnene og kommer igennem fire faser igen og igen i omkring 10 

minutter, før du stopper, venter lidt og så åbner øjnene langsomt.

Hvis du bliver søvnig, så læg dig ned og sov og prøv igen senere.

De 4 faser i din meditationen er 

A. observere 

B. registrere 

C. acceptere og 

D. returnere 

det betyder bare at du stille og uanstrengt tænker “klima” uden at 

koncentrere dig og uden at prøve på at holde fast. 

Snart vil du helt naturligt komme til at tænke på noget andet - 

indtil du registrerer det. Så accepterer du det uden at ærgre dig 

eller gøre noget specielt og vender rolig tilbage igen. 

Du returnerer altså og tænker igen “klima”. Når du har siddet på 

den måde i en ti minutters tid er det tid til at stoppe: du lader 

sindet være løst og og frit i et par minutter, før du langsom åbner 

øjnene.

Hvis du ikke vil starte en klimareligion, men noget helt andet, må 

du selv lave de nyttige ord. Hvis du ikke har et ordentligt “anker” 

kan du bruge et velafprøvet mantra som “Soham”, som betyder “jeg 

er helheden”.

Læg kortene på bordet
Det er bedst hvis du har en makker, som kan trække kortene hos 

dig og placere dem på bordet. 

Del kortene i en lille og en stor 

bunke. Den lille bunke har kun de 3 

kort, der hører til LIVET og er 

mærket med solen. Den store bunke 

har resten af kortene.  

Bland kortene i den lille bunke og 

træk et kort, som du lægger foran 

dig. Det er kort nummer 1. 

Bland nu kortene i den store bunke 

og træk kort nummer 2, som placeres som vist på tegningen.

Fortsæt med kortene fra den store bunke indtil du har lagt 15 kort 

op i alt.  

 

Vent med at tolke til alt er på plads. De enkelte kort har ikke nogen 

betydning i sig selv. Kortets værdi afhænger af hvilke kort de ligger 

sammen med. Det vigtigste kort er kort nr. 2; det ligger lige ved 

siden af det første kort og viser åbningen til, hvordan visionen 

hænger sammen.
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Eksempel
  

Her er der mange kort fra Nordisk religion, der er en naturreligion 

med fokus på frugtbarhed og naturens kredsløb samt hele 3 kort 

med etik.  

Opgaven = Meningen er at være sendebud med besked om at 

der skal ofres store ressourcer på naturen og klimaet (offerlunden 

ligger ved siden af klimakortet)

Vejen starter med en stor forhindring. Midgårdsormen og dens 

kvælergreb og gift skal væk. Det handler igen om natur og miljø. De 

øvrige kort indikerer at det også handler om mad og dermed 

landbrug. Kontaktpersonerne har dyb indsigt og stort engagement. 

Det kan være personer fra Danmarks Naturfredningsforening, 

Økologisk Landsforening, biodynamikere, biologer og andre 

ildsjæle for omlægning af Danmarks jord til mere natur og 

udfasning af industrielt dyreopdræt som Dyrenes Beskyttelse, 

Alternativet og andre grønne partier.

Den alternative vej går gennem at prædike at “vold er 

nødvendigt” og netop etikken er rettesnor for, om man vil følge den 

alternative vej. 

 

Vejviserne peger på en udogmatisk, kærlig, afbalanceret og 

indsigtsfuld tilgang til opgaven og peger dermed på fredelige 

midler. 

 

Tag hensyn til peger på mulige hjælpere og modstandere. Det er 

godt at få meningen med fødevarerne med i formidlingen og få 

støtte fra magthaverne.  Guden i denne religion kan godt være 

diffus, ligesom når dronningen siger “Gud bevare Danmark”.

Sammenfatning: Få en økonomisk, rituel og meningsfuld 

sammenkobling af de gode kræfter omkring natur, landbrug og 

miljø og fjern indflydelsen fra producenterne af gift og olie.
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Meningen med spillet er at bearbejde tidens store spørgsmål: 

“Hvem redder klimaet, biodiversiteten og natur & miljø?” 

Du downloader Det Grønne Religionsspil her.  

Der er både kort, spilleregler og plader. Kortene er uddybet på de 

forgående sider, mens spillene blot får en kort introduktion her.

Der er 2 spil: “Skæbnetråden” og “Fantastiske fortællinger”.

“Skæbnetråden” bliver spundet af dig og op til 18 andre 

deltagere. Det er det spil, man starter med. 

Her ser du spillepladen:

“Fantastiske fortællinger” er for de øvede. Her konkurrerer  

deltagerne om at lave den mest fantastiske fortælling om at redde 

livet, klimaet, natur & miljø samt biodiversiteten.   

Spillepladen ser sådan ud:
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http://peter.arklint.dk/content/docs/Religionsspil_Braet.pdf
http://peter.arklint.dk/content/docs/Religionsspil_Braet.pdf


Kapitel 3

Afrunding


Klima - eller kaos                   

Værd at undersøge                                         

Større indsigt og mere 
biodiversitet!

Mere natur!

Klima - eller kaos

Bedre miljø!
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Kaoskræfterne ødelægger planeten og de 

herskende religioner gør ikke nær nok for den 

hellige sammenhæng mellem klima, biodiversitet, 

natur & miljø. 
 

Vi nåede ikke at lave en grøn omstilling i tide, så nu sker 

klimaforandringerne i et så højt tempo, at der er brug for en grøn 

omvæltning.

Religionerne kan og bør sætte meningen med livet og vores behov 

ind i en meningsfuld sammenhæng med klimaet, naturen og 

biodiversiteten, så vores evner og behov går op i en højere enhed, 

hvor natur og kultur er i balance.

*

Et menneske fødes med evner og behov ind i en given verden med 

normer og magtfuld fordeling af goderne. Maslows 

behovspyramide er en oversigt over de behov, som mennesker 

ønsker at tilfredsstille lige fra de basale fysiske behov som føde, 

vand og beskyttelse til pyramidespidsens øverste behov: mening, 

transcendens og formål med livet.

Vores kultur er bestemt af måden vi tilfredsstiller vores behov på. 

Alle mennesker har behov for mad, og nogle spiser med sølvgafler 

og -knive på fint porcelæn, andre med pinde og andre igen sidder 

på jorden og spiser med fingrene.

Således er det også med behovet for transcendens eller behovet for 

kontakt med en verden, der er større eller mægtigere end den 

virkelighed, jeg kender og lever i. Her er religionen et kulturskabt 

svar på menneskets søgen efter meningen med livet.

Når vi skaber kultur, så bruger vi vores evner - kunstneriske, 

intellektuelle, sociale - og her har mennesket en evne til at 

forestille sig den transcendente verden - eller det himmelske - og 

den himmelske kontakt. Fortællingen eller myten om det 

himmelske kosmos modsvares af livstruende kaoskræfter, som skal 

bekæmpes ved ritualer, bøn og kult for at kontakte de himmelske 

magter og få deres beskyttelse.

Den verden, vi bliver sat ind i ved fødslen, er bestemt af sociale 

mønstre og magtfulde regler for adfærd og materielle vilkår. Vi kan 

ikke tilfredsstille vores behov uden samarbejde og samvær med 

andre mennesker, men der opstår altid konflikter, når vi er 

afhængige af hinanden. Her har religionen en funktion ved at 

skabe en sammenhængskraft, som formidles af karismatiske 

personer, hvis åbenbaringer viser vejen til fred og fordragelighed. 
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Og falder åbenbaringerne i god jord og giver et meningsfuldt svar 

på tidens udfordringer, så udvikles der tilhængere, menigheder og 

organiserede fællesskaber, som sikrer sammenhængskraften for 

medlemmerne. På den måde modsvares de himmelske magter og 

kræfter af et jordisk fællesskab, hvis sociale organisation 

vedligeholder vejen og meningen gennem myter, etiske regler og 

dogmer, ritualer og symboler.

Alle jordens mennesker er udfordret af klimaforandringer, der 

truer vores eksistens. Vores spil giver dig mulighed for at tænke 

over dimensionerne i alle religioner og konkret i 4: kristendom, 

islam, buddhisme og nordisk religion, som du lærer at kende. 

I spillet kan du så udvikle en religion eller de dimensioner, som du 

forhåbentlig kan bruge i kampen for klimaet.

For vi trænger virkelig til at meningen med livet og klimaet bliver 

forklaret med Guds vilje - og at vejen til at redde planeten bliver 

forberedt med troværdige åbenbaringer og masser af spil, hvor det 

er klimaet, der vinder!
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Medfortæller af Ask Agger 

Hvordan man udarbejder og bruger fortællinger i denne 

generation. Ask har videreudviklet Aktant-modellen til 

Kernemodellen, som bruges i “Fantastiske fortællinger”.

Magiens univers af Allan Hjorth 

Hvordan man bruger magi i hverdagen og til “den magiske 

skrivemetode”.

Spåbogen af Wenzell Brown 

Hvordan man spår med spillekort.  

Metoden er brugt til “Lav en visionær profeti”.

Etikken og religionerne af Tim Jensen og Michael Rothstein 

Har en fin introduktion til en række religioner og deres svar på 

etiske spørgsmål.

Viking af Jeannette Varberg  

Om de store omvæltninger der lagde op til - og efterfulgte - 

vikingetiden. Særligt interessant er beskrivelserne af religionernes 

rolle i legitimeringen af magten og volden.

Mit År Med Gud af Svend Brinkmann  

Om religionens betydning for et moderne menneske.

Mesterlære af Peter Bastian 

En livsfortælling hvor musik, fysik og meditation spejler den 

danske kultur fra Grundtvig til Peter Bastian i 2011.

Vølvens vej af Anne-Marie Vedsø Olesen 

Det gælder om at handle! Og handle både etisk og med respekt for 

naturen…  

Vølvens vej bind 1 og 2 er dyb og spændende digtning med nordisk 

mytologi, nordiske begreber og Vølvens spådom. 

Religimeter af Peter Arklint og Ulla Munksgaard 

Religimetret viser de fire vigtigste dimensioner i enhver religion. 

Det viser forskelle og ligheder mellem religioner og kan også 

bruges til at vurdere om en given kult eller organisation er en 

religion.

Myter fra Bibelen af Peter Arklint 

4 bøger, plakater og materialer til undervisning med 

religionshistorisk indfaldsvinkel.

Peters bøger på Apple Books om klimavenlig madlavning, religion 

med mere.
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http://peter.arklint.dk/content/docs/Religimeter.pdf
http://peter.arklint.dk/content/docs/Religimeter.pdf
http://peter.arklint.dk/content/docs/Myter%20fra%20Bibelen.pdf
http://peter.arklint.dk/content/docs/Myter%20fra%20Bibelen.pdf
https://books.apple.com/dk/author/peter-arklint/id520408982
https://books.apple.com/dk/author/peter-arklint/id520408982

