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En fysikers syn
på verdensfred

Af Dr. Friedbert Karger – Max Plank Instituttet
Fra The Beacon

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Når jeg som fysiker tager fat på emnet verdensfred, er det ikke min hensigt at 
fortælle om nye våben, sådan som nogen måske forventer det, fordi fysikere altid 
er involveret i fremstilling af nye våben. Det, jeg ønsker at gøre her, har faktisk 
endnu større kraft.

Måske undrer det, at en fysiker overhovedet ønsker at tale om fred. Men i forbin-
delse med min termoatomare forskning har jeg også i 35 år været optaget af pa-
rapsykologisk forskning. Med parapsykologisk forskning mener jeg fysisk udforskning 
af paranormale fænomener som for eksempel telepati, clairvoyance, precognition, 
psykokinese, poltergeist-fænomener og meget, meget andet. Men disse tydeligvis 
interessante eksempler er heller ikke hovedtemaet. Jeg er snarere kommet i 
forbindelse med disse spørgsmål, der ligger til grund for disse ekstraordinære fæno-
mener – spørgsmål, der berører menneskets eksistens – som en konsekvens heraf, 
og som uundgåeligt bevæger sig ud over naturvidenskabens grænser.
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Æterisk stof
Når man oplever disse fænomener og iagttager dem uden fordomme, og når man 
desuden konstaterer, at de målemetoder, der benyttes, er korrekte − og at der ikke 
kan herske tvivl om, at fænomenerne faktisk eksisterer, selvom der ikke findes 
en accepteret fysisk forklaring − så begynder man at tvivle på naturlovene. Man 
begynder at få mistanke om, at der findes andet og mere i tilværelsen end stof, 
som kan forklares ved hjælp af den fysiske terminologi, og at der ganske enkelt må 
eksistere stof, som er finere – mere æterisk – på trods af, at dette æteriske stof 
betragtes som et paradoks af fysikere.

Der findes lovmæssigheder, som i detaljer beskriver styringen af stof af finere sub-
stans. Disse lovmæssigheder er – selvom de ikke kan forklares af den moderne fy-
sisk – ikke desto mindre muligt at forholde sig logisk til med et åndeligt perspektiv 
på mennesket. Æteriske fænomener repræsenterer ikke noget specielt, der er ad-
skilt fra stoffets verden, men udgør en del af den store virkelighed. Alene denne 
virkelighedens enhed giver en overordentlig vigtig mulighed for at drage analoge 
konklusioner. Lovmæssighederne er de samme overalt. Det er alene formen på de 
forskellige planer, der skifter.

Man kender allerede disse forskellige planer i stoffet – navnlig de planer, der befinder 
sig i menneskets umiddelbare nærhed − f.eks. stadierne fast, flydende, luftformig 
og plasma. Disse specifikke stadier er betingede af de herskende temperaturer. 
Disse stofformer kan være gennemstrømmet af adskillige bølger eller forskellige 
strålinger. Når de opstår, spredes de og danner adskilte stofformer på helt forskellige 
måder. Eksempelvis passerer en type bølge uden videre gennem en fast form eller 
en væske, som plasma ikke kan trænge igennem. Og alligevel kan alle disse typer 
beskrives på grundlag af en enkelt grundlæggende differentialligning.
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Telepatiske eksperimenter 
Men med dette eksempel som udgangspunkt er der også grund til at være opmærk-
som på mulige farer. Man kan absolut bruge analogier, men man skal passe på ikke 
at foretage ukorrekte sammenligninger. Jeg får lyst til at nævne et eksempel fra 
de metafysiske fænomeners område, hvor denne form for fejlagtig identifikation 
har skabt store misforståelser. Det drejer sig om telepati. Før der siges mere, skal 
der gøres opmærksom på, at laboratorieforsøg har bevist – helt indiskutabelt – at 
telepati eksisterer. Mange mennesker har allerede haft erfaringer, som kan kaldes 
telepatiske, og man hører ofte dette udsagn, at ”telepati fungerer som en radio 
– ved hjælp af elektromagnetiske bølger”. Denne fortolkning er upræcis. Der er 
udført eksperimenter, som definitivt fjerner muligheden for, at elektromagnetiske 
frekvenser er involveret i forbindelse med telepatisk overførsel af information. Re-
sultaterne af de telepatiske eksperimenter, der blev udført af min kollega Edgar Mit-
chell på hans månerejse ombord på Apollo 14, er konsekvente, i relation til denne 
konklusion. Så mens det på den ene side er relevant at tale om analogi mellem 
radioudsendelse ved hjælp af elektromagnetiske bølger, og på den anden side at 
tale om telepatisk overførsel af information − navnlig hvor resonans er impliceret 
− er det forkert at sætte lighedstegn mellem de to.

Tanker er energi
Mere rigtigt er det trods alt, at telepatiske forsøg har bevist, at tanker er energier. 
Det er grunden til, at de kan have en ødelæggende effekt på omgivelserne, forudsat 
at de forkerte tanker findes i store mængder. Men hvordan kan man undersøge 
det? Mange vil mene, at tilgangen til dette område alene skal være strenge, na-
turvidenskabelige metoder. Men denne yderliggående holdning er også forkert. Hvis 
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man bevæger sig ind i det parapsykologiske område – det æteriske område – alene 
ved hjælp af naturvidenskabens konventionelle metode (selvom der er udtryk for 
ren positivisme1), vil man utvivlsomt gøre visse fremskridt, men man vil aldrig nå 
sit mål.

Lovmæssigheder og paradigmeskift
Her gælder det samme princip, som hvis en ballonfarer ønsker at flyve til Månen. 
Ballonfareren kan stige højere og højere, hver gang udstyret forbedres. Men en 
observatør, der kender de bagved liggende lovmæssigheder, ved, at uanset hvor let 
ballonfareren bygger sin gondol, og uanset hvor stor man gør ballonen – selvom den 
altid vil løfte sig en smule højere – vil ballonfareren aldrig nå Månen. Det er sandt, 
at en forøget indsats altid fører et menneske lidt nærmere målet, men på længere 
sigt er indsatsen ikke længere proportional med det, der opnås. Længere kan man 
ikke bruge et paradigme, for hvis en ballonfarer vil nå sit mål, er der behov for et 
helt nyt paradigme (raketkraft i dette tilfælde).

Det samme gælder udforskningen af det æteriske. Man kan kun nå sit mål, hvis 
man benytter andre midler – nemlig sjælen i menneskets indre. Man skal bruge 
ensartet materiale og må ikke forvente, at man kan erkende det æteriske ved hjælp 
af intellektet, som er noget, der udelukkende hører til det grove stof, og som man 
kan forklare ved hjælp af fysik. Som følge heraf – når dette skridt er taget, og 
det er det eneste, der fører til målet – vil øjnene åbne sig for den konsekvente og 
ufravigelige lovmæssighed, der også fungerer i det fine, æteriske stof – nøjagtig 
som i groft, tæt stof.

1 Positivisme er en filosofisk retning, der udelukkende bygger på det, der kan iagttages, på 
de ”positive kendsgerninger” kendt som sanseindtryk uden at omverdenen erkendes som 
objektiv-real, og uden spekulationer om oprindelse og mål, idet man indskrænker sig til at 
beskrive og sætte iagttagelser i system.
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Det samme gælder i den fysiske verden af fast stof. Hvis man er uvidende om de 
fysiske lovmæssigheder, kan man ikke forklare mange fysiske fænomener. Men med 
viden om disse love kan man indkredse helt forskellige fænomener, der knytter 
sig til det samme princip, og – hvad der er særlig vigtigt – til at bruge dem. Hvis 
man eksempelvis stiller en radio ind på en bestemt station, eller hvis man kører 
bilen i grøften i snevejr, og derefter rokker den fri ved dygtig vekslen mellem 
speeder og kobling, gør man i begge tilfælde brug af den samme grundlæggende 
slags differentiale udligning, som beskriver resonans − selvom de to eksempler 
tilsyneladende er helt forskellige.

Virkelighedens helhed 
Mangfoldigheden af æteriske begivenheder beskrives i detaljer i en bog med titlen 
In the Light of Truth (I sandhedens lys)2 skrevet af Abd-ru-shin. Jeg opdagede 
dette arbejde for mere end 30 år siden, og det overraskende ved dette arbejde 
er, at lovmæssighederne, der beskrives, efterfølgende er blevet bekræftet i al min 
forskning. I virkeligheden er In the Light of Truth blevet en arbejdsmanual for 
mig − eller en slags ”fysisk lærebog” om den finere verdens stof. Men arbejdet 
omfatter meget mere end det æteriske: Det beskriver virkelighedens helhed. Hvis 
man forsøger at afdække de fundamentale lovmæssigheder, uanset om det er på 
det fysiske, metafysiske eller endog på det åndelige niveau, søger man naturligvis 
sandheden. Og når man har opdaget en lovmæssighed i det fysiske eller i et andet 
område, er det i høj grad en speciel oplevelse – det er som om et område, der 
tidligere lå i mørke, pludselig oplyses.

2 Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt): In the Light of Truth, Grail Foundtaion Press.
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Æterisk stof og verdensfred
Det æteriske område og navnlig om telepati er lige blevet beskrevet. Men hvad har 
det at gøre med verdensfred? Det er nu fastslået, at en kraft eller energi − som 
for eksempel tanker − eksisterer, selvom man ikke er i stand til at beskrive denne 
energi eller denne form for vekselvirkning ved hjælp af den kendte fysik. Og fordi 
alle tænker noget hele tiden, så fungerer denne telepatiske forbindelse som et 
enormt verdensomspændende internet. Men den er på samme tid særdeles selektiv. 
Det betyder, at det enkelte menneske er forbundet med andre mennesker, som er i 
resonans med de, der har tilsvarende tanker og følelser, for graden af en følelse er 
en målestok for energien – for kraften – i de telepatiske eksperimenter. Mennesket 
skaber det æteriske miljø med sine tanker. Derfor er det i stand til at forgifte de 
æteriske omgivelser for eksempel med negative tanker.

Æterisk miljøforurening
Mennesker, der endnu ikke har haft denne type erfaringer, vil måske smile af min 
beskrivelse af forurening af det æteriske miljø, men jeg vil opfordre til overvejelse 
af noget, som i dag er selvfølgeligt, men som man morede sig over for ikke længe 
siden. F.eks. kan enhver i dag købe helkernebrød som en selvfølgelighed, men for 
få årtier siden ville man være blevet latterliggjort og kaldt helsefanatiker. Og inden 
for økologien vil mange kunne huske reaktioner på bogen Silent Spring (Stille forår) 
af Rachel Carson. Man glemmer, at på det tidspunkt, hvor Rachel Carsons arbejde 
blev introduceret, var ideen om miljøbeskyttelse stort set ukendt. Hvor langt 
verdensbilledet kan udvides udover grænserne af fastlåste opfattelser, kan man se 
fra den enkle kendsgerning, at eksempelvis for et århundrede siden ville opdagelsen 
af relativitetsteorien og kvantefysikken – og andre former for naturvidenskab – have 
været latterliggjort som tankespind eller overtro.

Jeg har ofte talt med Heisenberg − grundlæggeren af kvantemekanismen − om dette 
emne, og det bør minde om den kraftanstrengelse, det kostede mange i 1920’erne 
at opgive den klassiske fysiks begreber. Og man skal ikke narre sig selv. Mange 
har endnu ikke taget dette første skridt – skridtet fra klassisk til moderne fysik. 
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Derfor ser man for eksempel inden for medicinen, at nogle læger med et filosofisk 
livssyn, der tillader anvendelse af udstyr, som er baseret på kvantefysikken, samtidig 
arbejder på grundlag af fysikken fra sidste århundrede. Der er faktisk ingen grund til 
at trække på smilebåndet. Tværtimod kan man lære af fortiden. Men de, der inderst 
inde opfatter det, jeg siger, som sandt, kan uden tvivl forestille sig det miljøkaos, 
der allerede er skabt i den æteriske verden i kraft af strømmen af negative tanker.

På denne måde er indtrykkene i den æteriske verden ikke alene skabt af ethvert 
af menneskers ord og enhver af deres handlinger, men desuden vil der opstå uaf-
vendelige konsekvenser af hver eneste af menneskers tanker. Tanker er ikke frie, 
sådan som mange narrer sig selv til at tro. Derfor behandler mange deres tanker, 
som om de var engangsbatterier – det er ting, som simpelthen kasseres. Mennesker 
er ansvarlige for deres tanker, men fordi de fleste er uvidende om denne realitet, 
bruger de deres tanker skødesløst og uansvarligt. Dermed skader og forgifter de 
konstant deres omgivelser, og omfanget af den snigende forurening, der omgiver 
menneskeheden, er vanskelig at vurdere.

Effekten af tanker, ord og handlinger
I In the Light of Truth skriver Abd-ru-shin om effekten af tre menneskelige mani-
festationer: Tanker, ord og handlinger:

”Formerne af alle tre er nært knyttet til hinanden – deres virkning er 
vævet sammen. Hvad det medfører for menneskeheden, hvor kraftigt 
og afgørende deres virkning ofte er for kursen i livet, kan overhovedet 
ikke fattes i sin helhed.

Det betyder ikke andet, end at selv en tanke, der automatisk fungerer 
i overensstemmelse med sin natur, kan styrke en tilsvarende tanke i 
mellemstoffets verden, og dermed skabe en endnu stærkere tankeform. 
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Og tilsvarende – som logisk konsekvens heraf – vil den fortsætte med 
at arbejde videre inden for denne intensiverede form og genopstå i en 
synlig, aktiv form i den groveste stofverden, uden at man tilsyneladende 
er direkte impliceret i det.

Denne opdagelse kommer som et chok, når man erkender, hvor overfladisk 
og ligegyldig menneskeheden forholder sig til sin tænkning.

Uden at vide det deltager man i mange handlinger, der er begået af 
andre mennesker, ganske enkelt fordi et menneske har modtaget den 
forstærkede tankeform på den måde, som beskrevet. Den bliver i stand 
til at trække dette menneske ind i de groveste handlinger af en slags, 
som indtil da slumrede i menneskets indre, og som det tidligere bare 
havde leget med i tankerne.

På trods af at mange mennesker rundt omkring på Jorden meget ofte 
ser kritisk på handlinger, der er foretaget af deres medmennesker og 
vredt fordømmer dem og tager afstand fra dem, så er de selv delvis 
ansvarlige for dem i relation til Guds evige love! På denne måde kan et 
medmenneske, der er fuldstændig fremmed, blive involveret og blive 
medskyldig i en handling, som vedkommende aldrig selv ville have begået 
i det grove stofs område.

Overvej dybt sådanne situationer bare én gang, og man vil endnu ty-
deligere forstå, hvorfor jeg appellerer med dette budskab: ”Hold kilden til 
dine tanker ren, og ved at gøre det, vil du skabe fred og blive lykkelig!”

Men når man er blevet tilstrækkelig stærke på dette område i kraft af sin 
egen forædlingsproces, vil langt færre forbrydelser – som mange uden 
at vide det har været involveret – blive begået på Jorden.
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Tid og sted for handlinger, som man kan blive involveret i, er uden 
betydning, selv hvis de opstår på den modsatte side af planeten i forhold 
til det sted, man selv lever, og på steder hvor man aldrig har sat sin 
fod, og uden det mindste kendskab til deres eksistens. I kraft af et men-
neskes leg med tanker vil intensiveringen komme til udtryk, hvor som 
helst en tilsvarende tankeform findes − uafhængig af afstand, nation og 
verdensdel.

Derfor – når tiden er inde – vil tanker af had og misundelse blive påført 
enkeltpersoner, grupper eller hele nationer, overalt hvor der findes 
tilsvarende tanker og opflamme til en handling, der kan være helt an-
derledes end den tanke, der opstod på grund af legen med tankerne.

Det endelige resultat kan herefter manifesteres i overensstemmelse 
med udøverens indre tilstand. På denne måde kan man have deltaget 
forfærdelige handlinger, som man aldrig selv alvorligt har overvejet, 
og alligevel er man knyttet til dem, og en del af virkningen kan belaste 
tankens skaber åndeligt, fordi det hænger ved som en byrde, når sjælen 
forlader kroppen.

Men på den anden side kan man også deltage endda mere kraftfuldt til 
menneskehedens fred og lykke, for ved hjælp af ren, positiv tænkning kan 
man få andel i det arbejde, der skaber udvikling ved hjælp af mennesker, 
som man ikke kender.

Denne positive energi strømmer naturligvis også tilbage til afsenderen, 
uden at man er klar over, hvorfor det sker”.

Hvad kan man gøre?
Denne præcisering har givet en afgørende beskrivelse af de æteriske forhindringer. 
Men indtil videre har det drejet sig om, hvad man ikke skal gøre, men ikke hvad 
man kan gøre, efter at man har handlet forkert. Det, man kan gøre, er at ændre 
sit indre væsen og kilden til sine fejltagelser − ”kilden til dine tanker”. Om dette 
siger Abd-ru-shin imidlertid:
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”Man skal ikke kaste sig ud i en desperat kamp for at fremtvinge denne 
renhed i tanken, for hvis man gør det, vil man tvinge tanker ind i bestemte 
kanaler, og forsøget bliver en illusion – den vil altid kun være fremtvunget 
kunstigt, og vil aldrig kunne få den store virkning, som den skulle have 
haft. Bestræbelserne vil skade i stedet for at gavne, fordi de mangler den 
frie intuitions ægthed. De vil igen blive et produkt af den intellektuelle 
vilje, og aldrig blive et udtryk for sjælen.

Det er ikke muligt at skabe den tankerenhed, der her er tale om, ved 
hjælp af tankevilje, men det er muligt ved hjælp af den rene vilje, som 
fordringsløs og ubegrænset vil strømme frem i det indre fra den intuitive 
sanseopfattelse – ikke sammentrængt til et ord, der udelukkende kan 
formes til et begrænset koncept. Det må ikke ske! Men en omfattende 
trang til at gøre godt, som er i stand til at indkredse tankerne i opstarten 
og lade dem gennemstrømme, inden de tager form, er den rette metode, 
der er behov for”.

Fred i sindet
Det betyder, at man er i stand til at ”hælde benzin på krigsbålet” eller at ”skabe fred” 
ved hjælp af sine tanker. Og disse tanker i det indre kan aktiveres af en sekundær 
kilde i stil med television. På samme måde som dumping af ulovligt, farligt og 
giftigt materiale i til-syneladende sikre depoter eller søer vil medføre spredning 
via underjordiske kanaler for derefter at dukke op på overfladen igen på et senere 
tidspunkt på et helt andet sted, kan et menneske, der måske er åndeligt dovent 
og derfor viljesvagt, via sine tanker blive påvirket til handlinger på en måde, som 
det aldrig bevidst ville have forårsaget. Som følge heraf giver bare et resultat fra 
metafysikken – telepatisk kraft – et fuldstændigt nyt billede af menneskets ansvar 
for verdensfreden!
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Fysisk liv og efterliv
Men der er også andre resultater fra min 30-årige forskning i det paranormale, 
som kan ændre menneskehedens hold-ning, og som jeg her skal beskrives kort. 
Eksempelvis er der det faktum, at menneskets bevidsthed − sjælen – overlever 
kroppen, og det betyder, at der er et efterliv. Denne kendsgerning indebærer, at 
man i virkeligheden ikke kan slå sin fjende ihjel. Man kan kun ændre fjendens til-
stedeværelse fra livet i det fysiske til en tilstedeværelse i efterlivet. Og det kan 
medføre, at man en skønne dag skal møde sin fjende igen. Kernen i reinkarnation 
er, at race og land ikke er særlig vigtig. Tyske nazister kan være inkarnerede som 
israelere og jødiske holocostofre som tyskere. Mennesker fra den sorte race fø-
des måske i den hvide race og omvendt. Bevidstheden om disse kendsgerninger 
udelukker automatisk krige på grund af race, religion og nationalitet. En yderligere 
beskyttelse mod krig er bevidstheden om, at alle er ansvarlige for alt, hvad han eller 
hun gør. Selv en soldat vil ikke kunne udføre en ordre eller befaling uden personlige 
konsekvenser. Og når først man kender den ukrænkelige lov om aktion og reaktion, 
ved man, at krig som hævn er unødvendig.

Den langsigtede opgave
Alt dette lyder som utopi, men jeg er overbevist om, at når et menneske indser 
værdien af disse kendsgerninger, vil det give dem videre til sine børn. Derefter – 
som en langsigtet opgave – kan de blive normen for senere generationer. Jeg er 
sikker på, at i fremtiden vil alle vide, at der er tale om faktuelle og fundamentale 
lovmæssigheder, og enhver politiker eller ekspert vil forholde sig til dem, hvis han 
eller hun ønsker at arbejde professionelt. Hvis ikke er jeg sikker på, at mennesket 
ikke kan overleve.
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I dag har jeg muligvis præsenteret tanker, som er nye. Der er tale om konsekvenserne 
af ikke-fysisk miljøforurening, som ikke alene vedrører menneskets liv men hele 
menneskehedens eksistens. Jeg har også præsenteret en teknik til at ophæve en 
negativ situation og dermed gøre sig fri af den. Det er enkelt, for muligheden for at 
gøre det kræver ingen universitetsuddannelse, esoteriske teknikker eller dyrt teknisk 
udstyr. Der kan heller ikke tjenes penge på teknikken. Og ingen får doktorgrader 
eller ære – eller Nobelpris − fordi de gør det.

Alene den ukrænkelige lov om skabelse 
vil registrere, at der ikke længere sker 
en forurening af det æteriske miljø, når 
man efter bedste evne forsøger at tænke 
rene tanker. Et intuitivt menneske vil 
øjeblikkelig forstå dette og vil muligvis 
blive opmuntret til at gøre det samme. 
Og når mange agerer på denne måde, 
vil verden forandre sig. Derfor har jeg 
lyst til igen at give en af de enkleste men 
vigtigste ideer. Den rummer en komplet 
æterisk økologi og dens konsekvenser:

”Hold kilden til
dine tanker ren.
Ved at gøre det,
vil du skabe fred
og blive lykkelig.”
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